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ΤΑ ΤΟΥ͂ 414. ΠΟΓΟΥ͂ Φ»ΑΙΙΔΡΟΥ͂ ΠΡΟΣΩΣΠ.“( 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ καὶ ΦΗΙ͂4ΔΡΟΣ. 

ὌὋ ΦΙΜΕ Φαῖδρε, ποῖ δὴ καὶ πόϑεν; ΦΑΙ͂. Παρὰ 17: 95, ἡ καὶ πόϑεν; ΦΑ͂Ι. Παρὰ 

“Ἱυσίου, ὦ Σώκρατες, τοῦ Κεφάλου. πορεύομαι δὲ 
σιρὸς περίπατον ἔξω τείχους. συχνὸν γὰρ ἐκεῖ διέτρε- 

ψα χρόνον, καϑήμενος ἐξ ἑωϑινοῦ. τῷ δὲ σῷ καὶ ἐμῷ 
ἑταίρῳ περλόμενος Ακουμενῷ, κατὰ τὸς ὁδοὺς ποι- 

οὗμαι τοὺς περιπάτους. φησὶ γὰρ ἀκοπωτέρους τῶν 
ἐν τοῖς δρόμοις εἰγὰϊ. μὰ Καλῶς γάρ, ὦ ἑταῖρε, 
λέγει. ἀτὴρ «Τυσίας ἦν, ὡς ἔοικεν, ἐν ἄστει. ΦΑΙ. 
δαὶ, παρ᾽ ̓Επικχράτει, ἐντῇδε τῇ πλησίον τοῦ Ὄλυμ- 

πίου οἰκίᾳ τῇ Μορυχίᾳ. ΣΙ), Τὰς οὖν δὴ ἡ ἣν διατρι- 
βή; ἢ δηλονότι τῶν λόγων ὗ ὑμᾶς. «Τυσίας εἱστία; Φ ΑΙ. 
Πεύσῃ, εἴ σοι σχολὴ προϊόντι ἀκούειν. .Σ.2), Τί δέ; 

Ἐαλτὶ. ὙΠῚ. ΛΑ 



2 ῬΡΙΑΤΟΝΙ5 ο. ἅν»... 4 8.4. 

οὐκ ἂν οἷει με, κατὰ Πένδειρον, καὶ ἀσχολίας ὑπέρ 
τερον πρᾶγμα ποιήσασϑαι, τὸ τεὴν τε καὶ «Ἱυσίου 
διατριβὴν ἀκοῦσαι; ΦΑΙ. Πρόσγε δή. Σ.Ω. ““ἕγοις 

ἄν. ΑΙ. Καὶ μὴν, ὦ “Σώκρατες, προσὴήκουσί γὲ σοι 

ἢ ἀκοή. ὃ γάρ τοι λόγος ἣν περὶ ὃν διετρίβομεν, οὐκ 

οἷδ᾽ ὅντινα τρόπον ἐρωτιπός. γέγραφε γιὲρ δὴ ὁ 41υ- 
σίας πειρώμενον τινιὰ τῶν καλῶν, οὐχ ὑπὸ ἐραστοῦ 
δέ. ἀλλ αὐτὸ δὴ τοῦτο καὶ κεκόμψευται. λέγει )»ὺρ 
ὡς χαριστέον μὴ ἐρῶντι μᾶλλον ἢ ἐρῶντι. (Σ.:Ὡ.. (8 γεν- 

γναῖϊος, εἴϑε γρώψειεν ὡς χρὴ πένητι μᾶλλον ἢ πλου- 
σίῳ, καὶ πρεδβυτέρω ἢ νεωτέρῳ, “καὶ ὅσα ἄλλα ἐμοὶ 
τε πρόσεστι καὶ τοῖς πολλοῖς ἡ ημῶν. ᾿ γὰρ αν ἀστεῖς- 

ον χαὶ δημωφελεῖς εἶεν οἱ λόγοι. ἔγω»» οὖν οὕτως 
ἐπιτεϑύμηχα ἀκοῦσαι, ὥστε, ἂν βαδίζων ποιῇ τὸν 

περίπατον. Μῆεγάράδε, καὶ, κατὰ “Πρόδικον, προῦσ- 

βὰς τῷ τείχει, πάλιν ἀπίης,. οὐ μὴ σου ἀπολειφϑῶ. 
ΦΑΙ͂, Πῶς λέγεις, ὦ βέλτιστε Σώκρατες; οἴει με, ἃ 
«Ἱυοίας ἐν πολλῷ χρόνῳ κατὰ σχολὴν συγέϑηκε, δει- 
»ότατος. ὧν τῶν νῦν γράφειν, “ταῦτα ἰδιώτην ὄντα 
ἀπομνημονεύσειν ἀξίως ἐκείνου; πολλοῦ γε δέω. 
“καίτοι ἐβουλόμην γ᾽ ἂν μᾶλλον ἢ μοι πολὺ χρυσίον 

ΣΡΡΈσΔΟΙ. ΣΩ. Ὦ Φαῖδρε, εἰ ἐγὼ Φαῖδρον ἀγνοῶ, 
καὶ ἐμαυτοῦ ἐπιλέλησμαι. ἀλλὰ γὰρ οὐδέτερώ ἔστε 

τούτων. εὖ οἶδα ὅτι «υοίου λόγον ἀκούων ἐκεῖνος, 
οὗ μόνον ἅπαξ ἤκουσεν, ἀλλὰ καὶ πολλάκις ἐπανα- 
λαμβάνων, ἐκέλευσεν οἵ λέγειν" ὃ δὲ ἐπείθετο προ- 
ϑύμως. τῷ δὲ οὐδὲ ταῦτα ἢ» ἱκανὰ, αλλὲ τελευτῶν 

πρριυῤαβὼν τὸ βιβλίον, ἃ μάλιστα ἐπεθύμει ἐπιεσκό- 
παρὸ καὶ τοῦτο. δρῶν, ἐξ ἑωϑινοῦ καϑήμενος, ἅπει- 

Ν 
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σιὼν εἰς περίπατον ἢ ει" ὡς μὲν ἐγὼ οἶμαι, γὴ τὸν 

Κύνα, ἐξεπιστάμενος τὸν λόγον, εἰ μὴ πάνυ τὶς ἣν 

μακρός" ἐπορεύετο δ᾽ ἐκτὸς τείχους, ἵνα μελετῴη. 
ἀπαντήσας δὲ τῷ νοσοῦντι περὸ λόγων ἀκοὴν, ἰδὼν 
μὲν ἰόντα, ἤσϑη ὅτι ἕξοι τὸν συγκορυβαντιῶντα, καὶ 
προάγειν ἐκέλευξ. δεομένου δὲ λέγειν τοῦ τῶν λόγων 
ἐραστοῦ, ἐθρύπτετο ὡς δὴ οὐκ ἐπιϑυμῶν λέγειν" 
τελευτῶν δὲ ἔμελλε, καὶ εἰ μή τις ἑκὼν ἀκούοι, βίᾳ 
ἐρεῖν. σὺ οὖν, ὦ Φαῖδρε, αὐτοῦ δεήϑητι" ὅπερ τά- 

χα πάντως ποιήσει. ΦΑΙ͂. Ινὺν ἤδη ποιεῖν ἐμοὶ ὡς 
ἀληϑῶς πολὺ χράτιστόν ἐστιν, οὕτως ὅπως δύναμαι 

λέ ἔγειν. ὥς μὸν δοκεῖς σὺ οὐδαμῶς με ἀφήσειν πρὶν 
ἂν εἴπω ἀμωσγέπως. .Σ.Ω. Πάνυ γάρ σοι ἀληϑῆ δο- 
κῷ. ΦΑ͂Ι. Οὑτωσὶ τοίνυν ποιήσω. τῷ ὃντι γὰρ, ὧ 
“Σώκρατες, παντὸς μᾶλλον τάγε ῥήματα οὐκ ἐξέμα- 
ϑον" τὴν μέντοι διάνοιαν σχεδὸν ἁπάντων, οἷς ἕφη 
διαφέρειν τὰ τοῦ ἐρῶντος ἢ τὰ τοῦ μὴ, ἐκ κεφαλαΐ- 

οἰς ἕκαστον ἐφεξῆς δέειμι, ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ πρώ- 
του. Σ.Ω. δείξας 28 πρῶτον, ὠ φελώτηον τί ἄφα ὃ ἐμ 

τῇ ἀριστερᾷ ἔχεις ὑπὸ τῷ ἱματίῳ. τοπάζω γάρ σἂ 
ὄχειν τὸν λόγον αὐτόν. εἰ δὲ τοῦτό ἐστιν, οὑτωσὶ δια-- 
γοοῦ περὶ ἐμοῦ, ὡς ἐγώ σὲ πάνυ μὲν φιλῷ" παρόντος. 
δὲ “υσίου ἐμαυτόν σοι ἐμμελετᾷν παρέχειν οὐ πά- 

γυ δέδοκται. ἀλλ᾽ ἴϑι, δείκνυε. ΦΑ͂Ι. παῦε. ξκκέο 

προυκάς με ἐλπέδος, ὦ “Σώκρατες, ἣν εἶχον ἐν σοὶ ὡς. 

ἐγγυμγασόμενος. ἀλλὰ ποῦ δὴ βούλει καϑιζόμενοι 
ἀναγνμεν; 2.1. “εῦρ' ἐκτραπόμενοι κατὰ τὸν Ἵισ- 

σὸν ἰωμεν" εἶτα ὅπου ἂν δόξῃ ἐν ἤο υχίᾳ καϑιζώμες- 

ϑα, ΦΑΙ. Εἰς καιρὸν, ὡς ἔοικεν, ἀνυπόδητος ὧν 

Α2 
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ἔτυχον" σὺ μὲν γὰρ δὴ ἀεί, ῥᾷστον οὖν ἡμῖν χατιὶ 

τὸ ὑδάτιον βρέχουσι τοὺς πόδας ἱέναι, καὶ οὐκ ἀη- 

δὲς, ἀλλως τε καὶ τὴνδε τὴν ὥραν τοῦ ἕτους τε καὶ 
«ῆς ἡμέρας. Σ.Ὡ. Πρόυγε δὴ καὶ σκόπει ἅμα ὅπου 
καϑιζησόμεϑα. ΦΑ1. “ὁρᾷς οὖν ἐκείνην τὴν ὕψηλο 
τάτην πλάτανον; Σ.Ώ.. Τί μήν; . ΦΑΙ. Ἐκεῖ σκιά τὶ 
ἐστὶ καὶ πνεῦμα μέτριον, καὶ πόα καϑίζεσϑαι, ἦ 
ἐὰν βουλώμεθα κατακλιϑῆναι. ΣΩ. ροάγοις ἀν. 
ΩΑ]. Ἐἰπὲ μοι, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἐνθένδε μέντοι 
“τοϑὲν ἀπὸ τοῦ ᾿Ιλισσοῦ λέγεται ὃ Βορέας τὴν " Πρεί- 

ϑυιαν ἁρπάσαι; ΣΏ. «Ἱέγεται γάρ. ΦΑΙ. ρ᾽ οὖν 
ἔνϑένδε; χαρίεντα γοῦν καὶ καϑαρὰ καὶ διαφανῆ τὰ 
ὑδάτια φαίνεται, καὶ ἐπιτήδεια κόραις παίζειν παρ᾽ 

αὐτά. ΣΩ. Οὐκ, ἀλλὰ κάτωθεν, ὅσον δὺ᾽ ἢ τρία 

“τάδια,ἢ πρὸς τὸ μι, γραίας διαβαίνομεν. καί που 
τὶς ἐστὶ βωμὸς αὐτόϑι ἜΥΓΗΝ ᾧ 41. Οὐ πάνυ γε- 
νόηκα. ἀλλ᾿ εἰπὲ πρὸς Διὸς, ὦ “Σώκρατες" καὶ σὺ τοῦ- 

10 τὸ ΠΥΠ ΕΝ μα πείϑῃ ἀληϑὲς εἶναι; Σ ΩΣ λλ 

3ὲ ἀπιστοίην, ὥσπερ οἱ σοφοὶ, οὐκ ἂν ἄτοπος εἴη»" 

εἶτα σοφιζόμενος φαίην αὐτὴν πνεῦμα Βορέου κατὼ 
τῶν πλησίον πετρῶν σὺν Φαρμακείᾳ παίζουσαν ὦσαι" 

(αὐ οὕτω δὴ τελευτήσασαν, λεχϑῆναι ὑπὸ τοῦ Βο- 
φέου ἀνάρπαστον 7 Ἐ νυ τὰ, ἢ ἐξ ΞΙρείου πάγου. λὲ- 
γεται γιϊρ αὖ καὶ οὗτος ὁ λόγος, ὦ ὡς ἐκεῖϑεν ἀλλ οὐκ 

ἐνθένδε ἡρπάσϑη. ἐγὼ δὲ, ὦ ἀἠδίτω ἄλλως μὲν τιὶ 
τοιαῦτα χαρίεντα ἡγοῦμαι" λίαν δὲ δεινοῦ καὶ ἐπι- 
πόγου καὶ οὐ πάνυ εὐτυχοῦς ἀνδρὸς, κατ ἄλλο μὲν 

οὐδὲν, ὅτι δ᾽ αὐτῷ ἀνάγκη μετὰ τοῦτο, τὸ τῶν Ἱπποκεν.» 
ταύρων εἶδος ἐπανορϑοῦσϑαι, καὶ αὖϑις τὸ τῆς Χι» 



ἂ».4 δοικιθῦο. ΡΗΛΑΕΌΆΥδ. ΠΝ 

Γ Δ» δ εοωυ φ..2} ῇ Υ Ἃ 

τμαΐρας. καὶ ἐπιρβῥεῖ δὲ ὄχλος τοιούτων Γοργόνων, καὶ 
Ξ ͵ ᾿ - ͵ 32 

ΠΠηγάσων, καὶ ἄλλων ἀμηχάνων πλήϑεν τὲ καὶ ἅτο- 
-Ὁ - ; 9 -“ 

'“πίᾳ τερατολόγων τινῶν φύσεων" αἷς εἴτις ἀπιστῶν 
- ι 5] .« 

προσβιβᾷ κατὰ τὸ εἰκὸς ἕκαστον, ἅτε ἀγροΐκῳ τινὶ 
΄“-- μὴ - “Ψ 

'σοφίᾳ χρώμενος, πολλὴς αὐτῷ σχολῆς δεήσει. ἐμοὶ δὰ 
πρὸς ταῦτα οὐδαμῶς ἐστι σχολή. τὸ δὲ αἴτιον, ἃ 

, " ’ 3 ΄ ’ Α ι φίλε, τούτου, τόδε: οὐ δύναμαί πὼ κατὰ τὸ Ζίελφε:" 

κὸν γούμμα γνῶναι ἐμαυτόν" γελοῖον δή μοι φαΐνε: 
- ᾿ 5 - ἣν τα -Ὁ ῳ 

ται, τοῦτο ἔτι ἀγγοοῦντοι, τὰ ἀλλότρια σκοπεῖν. οϑὲν 

δὴ χαίρειν ἐάσας ταῦτα, πειϑόμενος δὲ τῷ γομιζομέ- 
353ϑ»ϑ, ν αι »" πω οὖ 32 “ 

2ῳ περὶ αὐτῶν, ὁ νῦν δὴ ἕζεγον, σκοπῶ οὐ ταῦτα, 
59. ι ΜΑΙ, ι ᾿ »Ὃ 

ἀλλὰ ἐμαυτὸν εἴτε τι ϑηρίον ὧν τυγχάνω, Τυφῶγος 
-»" , « 

πολυπλοχώτερον, καὶ μᾶλλον ἐπιτεϑυμένον, εἴτε ἡ- 
᾿ : 4. Ε ἣν - δον ᾿ λ 

μερώτεραν τὲ χαν ἀπλουστερὸν ζῶον, ϑείας τινὸς καὶ 
ἀτύφου μοέρας φύσει μετέχον. ἀτὰρ, ὦ ἐτοῦῥε; μετας- 

ξὺ τῶν λόγων, ἄρ᾽ οὐ τόδε ἢ » εὐ δέ δροον ἐφ᾽ ὅπερ 
ἦγες ἡμᾶς; ΦΑ1, Τοῦτο μὲν οὖν αὐτὸ. ἽΣΩ. νὴ τὴν 

" 

“ἐἶραν καλὴ γε ἦ καταγωγή. ἣ τὲ γὰρ πλάτανος αὖὕ- 
’ 3 ᾿ ἴω 2 

τῇ, μᾶλα ἀμφιλαφὴς τε καὶ ὑψηλὴ, τοῦ τὲ ἄγνου τὸ 
! χ ᾿ : « 3 ι , 
υψὸς καὶ τὸ σύσκιον, πάγκαλον, καὶ ὡς ἀκμὴν ἔχεξ 

- ψ 

τῆς ἄνϑης, ὡς ἂν ἜΦΘΟΥΜΕΡ παρέχοι τὸν τόπον. 
τ Ψ 
ἢγὲ αὖ πηγὴ γαριεστάτη ὑπὸ τῆς πλατάνου ῥεῖ μά- 

-" [5] [«] - Ἂ ; 

λα ψυχροῦ ὕδατος, ὧσγε τῷ ποδὲ τεκμήρασϑαι. νὺμ- 
- η 2 ’ τ ϑ “ ΩΣ 

φῶν τέ τένων καὶ “Ιχελώου ἱερὸν ἀπὸ τῶν κορῶν τς 
1.9 Εν γᾺ Ξ 3. 49 τ. 5 ᾿ 2 καὶ ἀγαλμάτων ἔοικεν εἶναι. εἰ δ᾽ αὖ βούλει, τὸ εὑ- 

πνοὺν τοῦ τόπου ὡς ἀγαπητὸν τε χαὶ σῳόδρα ηδύ" 
ϑερινόν τὲ καὶ λιγυρὸν ὑπηχεῖ τῷ τῶν τεττίγων 1ο- 

"ὃ 3 “Ὁ ε 

ρῷ. πάντων δὲ κομψότατον τὸ τῆς πόυς, ὁτι ἐν ἡρέ- 
ἊΣ " , ΟῚ ῃ μὰ προσάντει ὑκανὴ πέφυκε κατακλιγέντε τὴν κεφο» 



8 ῬΠΑΤΟΝΙΒ τ ἜΖΡΙ ΚΥΗΙ Ἢ 
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λὴν παγκάλως ἔχειν. ὥστε ἄριστα σοὶ ἐξενάγηται, ὦ 
φίλε Φαῖδρε. ΦΑ͂Ι. Σὺ δέ γε, ὦ ϑαυμάσιε, ἀτοπώ- 
τατὸς τις φαίνῃ. ἀτεχνῶς γὰρ, ὃ λέγεις, ἕεναγο υμένῳ 

τινὶ καὶ οὐκ ἐπιχωρίῳ δοικας. οὕτως ἕκ τοῦ ἄστεος 
οὔτ᾽ εἰς τὴν ὑπερορίαν ἀποδημεῖς, οὔτ᾽ ἔξω τείχους 
ἔμοιγε δοκεῖς τοπαράπαν ἐξιέναι. Σ.Ώ, Συγγίνωσκε 
δὴ μοι, ὦ ἄριστε. φιλομαϑὴς γάρ εἶμι. τὰ μὲν οὖν 
χωρία κοὶ τὰ δένδρα οὐδὲν μὲ θέλει διδάσκειν, οἵ δ᾽ 

ἐν τῷ ἄστει ἄνϑρωποι. σὺ μέντοι δοκεῖς μοι τῆς ἐμῆς 

ἐξόδου τὸ φάρμακον εὑρηκέναι. ὥσπερ γὰρ οἵ τὰ πει- 
γῶντα θρέμματα ϑαλλὸν 1 ἢ τινα καρπὸν προσίοντες 
ἃ) Οὐθε, σὺ ἐμοὶ λόγους οὕτω προτείνων ἐν βεβλϑοιδν 

τὴν τε "Ὁ ἐττι φαίνῃ ἐλεῶν ἅπασαν καὶ ὅποι ἂν 

ἄλλοσε βούλῃ. γῦὺν δ᾽ οὖν ἐν τῷ παρόντι δεῦρ᾽ ἀφε- 
κόμεγος ἐγὼ μὲν μοι δοκῶ κατακείσεσθαν, σὺ δ᾽ ἐν 
ὁποίῳ σχήματι οἵεν ῥᾷστα ἀναγνώσεσθϑαι, τοῦτο ἐλό- 
μένος ἀγαγίνωσκε. ΦΑ͂Ι. “Ἄκουε δή. Περὶ μὲν τῶν 
ἐμῶν πραγμάτων ἐπίστασαι, καὶ ὡς νομέζω συμφέ- 
θειν ἡμῖν τούτων 7ζενομένων ἀκήκους' ἀξιῶ δὲ μὴ διὰ 
τοῦτο ἀτυχῆσαι ὧν δέομαι, ὅτι οὐκ ἐραστὴς ὧν σοῦ 
τυγχάνω, ὡς ἐκείγοις μὲν τότε μεταμέλει ὧν ἂν εὖ 
ποιήσωσιν, ἐπειδὰν τῆς ἐπιϑυμίας παύσωνται" τοὺς 
δὲ οὐκ ἔστι χρόνος ἐν ᾧ μεταγνῶναι προσήκει. οὔ 
τς ΡΘΕ ΝΡ. ἡδὴ ἈΣ Ὑ ΠΝ ἢ πιὸ Ἢ ᾿ 

γύννμυ αὐδγκῆξ ἀλλ ἑκόντες, ὡς ἂν ἄριστα περὶ 

τῶν οἰκείων βουλεύσαιντο, πρὸς τὴν δύναμιν τὴν αὺ- 
τῶν εὖ ποιοῦσιν. ἔτι δὲ, οἱ μὲν ἐρῶντες σκοποῦσιν 
αἱ τὸ κακῶς διέϑεντο τῶν αὑτῶν διὰ τὸν ἔρωτα, καὶ 

δ' πεποιήκασιν εὖ" καὶ ὃν εἶχον πόνον προστιϑέντες, 

φνοῦνται πόλαν τὴν ἀξίαν ἀποδεδωκέναν χάριλ τοῖς 



ἀν ἰ ΡΗΠΔΈΘΈΕΨΘ, “ νν 
1] ᾿ -Οὧ΄' ., " " -ἦ " , ῬῈ ᾷ ἡ 5 

ἐρωμένοις. τοῖς δὲ μὴ ἐρῶσιν οὔτε τὴν τῶν οἰκείων 
9 " »-ο΄᾿ ) “΄ » ΕῚ 

ἀμελειαν διὰ τοῦτο ἐστὶ προφαυσίζεσϑαι, οὐτὲ τοὺς 
ς - ΠΕ ," 

παρεληλυδότας πόνους ὑπολογίζεσθαι, οὔτε τὰς πρὸς 
᾿ ᾿ , } Π . 

τοὺς προσήκοντας διαφοράς αἰτιχακσϑικς, ὡστὲ πε- 
ις Ε ὥῳ )ς" ε ᾿ ΕῚ 2 

ὁιηρημένων τουούτων κακῶν, οὐδὲν ὑπολείπεται ἀλλ᾽ 
2" -- τ΄} }Ὰ 2 -. γω» 

ἢ) ποιεῖν προϑύμως ὁ, τι ὧν αὐτοὶς οἴωνται πράξανο 
-ο-ὦ᾽ λεῖα Π ᾿Ὶ ᾿ - Ῥω ᾿ ᾽ -- 

τὲς χαριεΐοϑιιι. “:τὶ δὲ, εἰ διὰ τοῦτο αξιον τοὺς ἐρῶν- 
- - « [ ᾿ 

τὰς περὶ πολλοῦ ποιεϊο ϑϑαι οτε εοὕτους μάλιστα φα- 
Ἃ ον ἕ }" ᾽ -. «’ ᾽ ν: ) -Οὄ 

σὶ φιλεῖν ὧν ἂν ἐρῶσι, καὶ ἕτοιμοι εἰυὶ καὶ ἐκ τῶν 
Ἵ.“ ) - » » »}- ) ᾿ 

λόγων καὶ ἐκ τῶν ἔργων, τοὺς ἄλλοις απεχϑανόμε- 
᾿ δος 3 Ἵ , ΓΣ .} ἤ { ς ΓΝ , α' Ἐπ’ , Ψ »ο:, τοῖς ἑρωμέγοις χαριςεο δι, κύιον γνῶναι ξὺ 

Β ὦ" ᾿ ει ε᾿ »" ε; ᾿ ϑὴ 

ἀληϑὴ λέγουσιν, ὁτι ὁύων ἂν τότερον ἐραυϑῶσιν, 
[ Ξ3. ἢ πῳ ᾿ Ν - 

ἐκείνους αὐτῶν περὶ “πλείονος ποιὴοοντικι καὶ δῆλον 
ει ᾿ ) Ξ- [] - Ω 

οτι ἐὰν ἐκείνοις δοκῇ, καὶ τούτους κακῶς ποιήσουσι. 
Γ - "] Υ ᾽ « -. ΄ 

καίτοι πῶς εἰκός ἐστι τοιοῦτον προίγμα προέσϑαν 
ἦ 2» ᾿ ει 2 ) νι ᾽ μ 

τοιαύτην ἔχοντι συμφορὰν, ἢν οὐδ᾽ ὧν ἐπιχειρήσειεν 
2 ἊἋ ΕΙΣ 29" Ὶ ᾿ Ἀ ι ) Α ς 

ουδεὶς ἔμπειρος ὧν ἀποτρέπειν; καὶ γὰρ αὐτοὶ ὃμο- 
- ν “4. }Ὰ ΌὉΌ Ἃ Ὶ ᾿, «; 

λογοῦσι γουεῖν μᾶλλον ἢ σωφρονεῖν, καὶ εἰδέγαν οτὸ 
- -- γ..5} εΣ ᾽ « -.- -. 

καχῶς φρογοῖσιν, αλλ οὐ δύνασθαι αὐτῶν κρατεῖν, 
ε’ - »" Ξ- Π - - ;Σ᾿ ΄ 

ὠὐτε πῶς ὧν εὖ φρονήσαντες, ταῦτα καλῶς ἔχειν ἡ- 

γήσωνται περὶ ὧν οὗτοι διακείμενοι βούλονται; ἸΚαὺ 
4 . ) ᾿ ᾽ »ὕὋἝτ ᾿ . , Ὁ 

μὲν δὴ, εἰ μὲν ἐκ τῶν ἐρώντων τὸν βέλτιστον αἵροῖο, 
» 2.57 ΕῚ « ᾽»ὕὔ» .» 2 ΡῚ ΡῚ " - 275 

ἐξ ὀλίγων ἂν σοι ἢ ἕκλεξις εἴη" εἰ δ᾽ ἐκ τῶν ἄλλων 
᾿ - ) ᾽ ; - “, 

τὸν υσχυτῷ ἐπιτηδειότατον, ἐκ πολλῶν. ὡστε πολὺ 
) Ν ᾽ -- -- " -ὔΟ , ͵ 

πλείων ἐλπὶς ἐν τοῖς πολλοῖς οντὰ τυχεῖν τὸν ἄξιον 
»-»Σ΄ἷΙ “- .) . [ . 

τῆς σῆς φιλίας. πὶ τοίνυν τὸν νόμον τὸν καϑεστη- 
᾽ ν ψ ΠῚ ᾽ , - 2 Ι͂ ΒΥ 

κότα δέδοικας, μὴ πυϑυμένων τῶν ἀνθρώπων ὄνει- 
δ εἶα “ ἊΣ ΨΆ ᾿ ΝΑ Ὁ τα Ψ, Υ δός οοἱι γένηται, εἰκός ἐστι τοὺς μὲν ἐρῶντας, οὕτως 
ΒΙ 3 ͵ “᾽ς ἐφ ῳ γ ἂν ε; 

αν οἰομδγους καὶ ὑπὸ τῶν ἀλλὼν ζηλοῦσθαι, ὠσπεὲρ 



Με . ΡΙΑΤΟΝΙ5. μ.22 5.π20.0. ὦ, 

αὐτοὺς ὑφ᾽ αὑτῶν, ἐπαοϑῆναι τῷ λέγειν, καὶ φιλο- 
τιμουμένους ἐπιδείκνυσθαι πρὸς ἅπαντας ὅτι οὐκ 
ἄλλως αὐτοῖς πεπόνηται" τοὺς δὲ μὴ ἐρῶντας, κρείτε, 

τους αὐτῶν ὄντας, τὸ βέλτιστον ἀντὶ τῆς δόξης τῆς 
παρὰ τῶν ἀνϑρώπων αἱρεῖσθαι. Ἅτι δὲ, τοὺς μὲν 
ἐρῶντας πολλοὺς ἀνάγκη πυϑέσθϑαι καὶ ἰδεῖν ἀκο- 
ἱλουθοῦντας τοὶς ἐρωμένοις, καὶ ἔργον τοῦτο ποιοῦυ- 
μένους, ὦστε ὅταν ὀφϑῶσι διαλεγόμενρι ἀλλήλοις, 

τότε αὐτοὺς οἴονται ἢ) γεγενημένης ἢ μελλούσης ἔσε- 
σθαι τῆς ἐπιϑυμέας συνεῖναι" τοὺς δὲ μὴ ἐρῶντας 

οὐδ᾽ αἰτιῶσϑαι διὰ τὴν συνουσίαν ἐπιχειροῦσι», εἰπ 
δότες τι ἀναγκαὶϊόν ἐστιν ἢ διὰ φιλίαν τῳ διαλέγε- 
σϑαι, ἢ δι᾿ ἄλλην τινὰ ἡδονὴν. Καὶ μὲν δὴ εἶ σοῦ 
δέος παρέστηκεν, ἡγουμένῳ χαλεπὸν εἶναι φιλίαν 
συμμένειν, καὶ ἄλλῳ μὲν τρόπῳ διαφορᾶς γενομένης, 
κοινὴν ἀμφοτέροις καταστῆναι τὴν συμφοράν, προ- 

ἐμένου δὲ σοῦ ἃ περὶ πλείστου ποιῇ, μεγάλην ἂν 
σοι βλάβην γενέσϑαι, εἰκότως ἂν τοὺς ἐρῶντας μὰλ- 

λον φοβοῖο. πολλὰ γὰρ αὐτοὺς ἐστὶ τὰ λυποῦντα, 
νἀ ον. ᾽ν Ἐν δαν ΠΝ "Δ: ᾿ ᾿ 

καὶ πάντ᾽ ἐπὶ τὴ αὑτῶν βλάβδῃ νομίζουσι γίγνεσθαι, 

διόπερ καὶ τῆς πρὺς τοὺς ἄλλους τῶν ἐρωμένων συνε 

ουσίας ἀποτρέπουσι, φοβούμενοι τοὺς μὲν οὐσίαν 
κεκτημένους, μὴ χρήμασιν αὐτοὺς ὑπερβάλωνται" 
τοὺς δὲ πεπαιδευμένους, μὴ συνέσεν κρείττους γέ- 

γωνται τῶν δ᾽ ἀλλὸ τι κεκτημένων ἀγαϑὸν τὴν δύ- 
γαμιν ἑκάστου φυλάττονται. πείσαντες μὲν οὖν ἀπέ- 
χεσϑαί σὲ τούτοις, εἰς ἐρημίαν φίλων καϑιστᾶσιν" 
ἂν δὲ τὸ σαυτοῦ σκοπῶν, ἄμεινον ἐκείνων φρονῇς, 
ἥξεις αὐτοῖς εἰς διαφοράν, ὅσον δὲ μὴ ἐρῶντες ἔτυ- 
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83. ἢ ὃ 3 3 ; » δι δα τ΄ » Ὁ, Ἵ }ι 

χον, αλλὰ δὲ. ἀρετὴν ἐπραξαν ὧν ἐδξοντο, οὐκ ἂν 

τοῖς συνοῦσι φϑονοῖεν, ἀλλὰ τοὺς μὴ ἐθέλοντας μι-: 
»“Ὁ᾽ ς ᾿Ὶ ι "ὕ Ὶ 

σοῖξν" ἡγούμενοι τε ἐκείνων μὲν ὑπερορᾶσϑαι, ὑπὸ 
- τ Ὑ - [4 αν ᾿ 

τῶν συνόντων δὲ ὠφελεῖσθαι. στε πολὺ πλείων ἐλ- 

πὶς φιλέαν αὐτοῖς ἐκ τοῦ πρα “ματος ἢ ἑχϑρὰν γ8: 

γήσεσϑαι. Καὶ μὲν δὴ τῶν ἐρώντων πολλοὶ πρότερον 
τοῦ σώματος ἐπεθύμησαν ἢ τὸν τρόπον ἔγνωσαν, 

Ὁ Ι , Π [4 Μ 

καὶ τῶν ἄλλων οἰκεέων ἔμπειροι ἐγένοντο, ὠστε ἀδη» 
᾿ς ΒῚ "ο Ξ 2 

λον εἰ ἕτε αὐτοῖς τότε βουλήσονται φέλοι εἶναι, ἐπει» 

δὸν τη: ἐπιδενσρ παύσωνται" τοῖς δὲ μὴ ἐρῶσιν, 
οἵ καὶ ἀν Ἢ ἀλλήλοις φίλοι ὄντες ταῦτα ἕπρα- 

ἕαν, οὐκ ἐξ ὧν ἂν εὖ πάϑωσι ταῦτα εἰκὸς ἐλιάττῷ 

τὴν φιλίαν αὐτοῖς ποιῆσαι, ἀλλὰ ταῦτα μνημεῖα και 
Ἶ - Ὁ , 2; { Ἁ Υ Ἃ 

ταλειφρϑῆναι τῶν μελλόντων ἔσεσθαι. καὶ μὲν δὴ 
3 

βελτίονι σοὶ προσήκει γενέσθαι, ἐμοὶ πριϑομένῳ, ἢ 
ἣΨ “Ε ᾿ ι τὰ ἐραστῇ. ἐκεῖνον μὲν γὰρ καὶ παρὰ τὸ βέλτιστον τὰ 

τὸ λεγύμενα καὶ τιὶ πραττόμενα ἐπαινοῦσιν" τιὶ μὲ», 
Υ Ο γος. ’ ᾿ ᾿Υ ἈΝ 3 νι ιν ᾿ 

δεδιότες μὴ ἀπέχϑωνται" τὰ δὲ, καὶ αὐτοὶ χεῖρον διὰ 
τὴν ἐπιϑυμέαν γιγνώσκοντες. τοιαῦτα γὰρ ὃ ἕρως 

ἐπιδείκνυται. δυστυχοῦντας μὲν, ἃ μὴ λύπην τοῖς 

ἄλλοις Ὁ παρέχει, ἀνιαρὰ ποιεῖ γομέςει»" εἐὔτυχο ὕγτας 
δὲ χαὶ τὰ μὴ ἡδονὴς ἄξια παρ ἐκείνων ἐπαίνου ἄ- 

Ὁ. Υ̓ ω Ἁ "»" ) “ὦ Α 

γαγκάζει τυγχώνειν. ὡστὲ πολὺ μᾶλλον ἐλεεῖν τοὺς 
’ ΒΔῚ - Φ ι , 

ἐρωμένους ἢ ζηλοῦν αὐτοὺς προσήκει. ἐὰν δέ μὸν 

πεέϑη, πρῶτον μὲν, οὐ τὴν παροῖοιν ἡδονὴν ϑερα- 
ι 4 , ἣΞ ΝῚ “5 

πεύων συνεσομαΐ σοι; ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ὠφέλειαν 
39; 2 ἊΝ -ς.« 23, » αν ᾿ ν χ χλλ ὙΝ - 
Ἀρέεσναιί, οὐχ ὑτ ἐρῶτὸς ἡἠττῶμεγος, αλλ ἐμαυτοῦ 

- 3 ᾿ , δ ᾿ , 

κροιτῶν: οὐδὲ διὰ σμικρὰ ἰσχυρὸν ἔγϑραν ἀναιροῦ» 
β ὯἌ ᾿ ᾿ ΩΣ. ΄ 2 ὃ 9. ΡΤ ὩΣ ἌΡ ΤΩ πενος,. ἀλλὰ διὰ μεγάλα βραδέως ὀλέγην ὀργὴν ποι 
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3 Ψ ; : 

οὗμενος" τῶν μὲν ἀκουσίων συγγνώμην ἔχων, τὰ δὲ 
5 ῃ »" 

ἑκούσιχ πειρώβεοξ ἀποτρέπειν». ταῦτα γρ ἐστι ἴρυ- 
λίας πολὺν χούνον ἔδομεν ης τεαμήρια. εἰ δ᾽ ἄρα σοὶ 

τοῦτο παρέστηκεν, ὡς οὐχ οἱόντε ἰσχυρὰν φιλίαν γ5- 

γέσϑαι, ἐὰν μὴ τὶς ἐρῶν ἀδο ἐνθυμεῖσθαι χρὴ 
3 

ὅτι οὔτ᾽ ἂν τοὺς υἱεῖς περὲ πολλοῦ ὑκν ν ὑμεϑα, οὔτ 

ἂν τοὺς πατέρας καὶ τὰς μητέρας, οὔτ᾽ ἂν πιστοὺς 
΄ ᾿ ἘΞ  ΑΡΠ ἡ οἱ τ μὴ 5.5.) ᾽ : ( 

φίλους ἐκεκτήμεϑα, οὐ οὐκ ἐξ ἐπιϑυμίας τοιαύτης 
2 3 } . ᾿ - 3 » 

γεγόνασιν, αλλ ἐξ ἕτόρων ἐπιτηδευμάτων. ἔτι δὲ εἰ 
χρὴ τοῖς δεομένοις μάλιστα χαρίζεοϑαι, προοήκει 

ΧΝ -οὗ 27 ἡ ν ᾿ ; γε ἘΠῚ 2 ᾿ ᾿ Φ 

καὶ τῶν ἀλλὼν μὴ τοὺς βελτίστους ἀλλὰ τοὺς ἀπο- 

ρωτάτους εὖ ποιεῖν. μεγίστων γιὴὰρ ἀπαλλαγέντες κα- 
“- 3 - ᾿ 

κῶν, πλείστην χάριν αὐτοῖς εἴσονται. κιὶ μὲν δὴ 
- 5.Δ » 2). 

καὶ ἐν ταὶς ἰδίαις δαπάναις οὐ τοὺς φίλους ἄξιον 
Ὁ 5 , Ὁ , 

παρακαλεῖν, ἀλλὰ τοὺς προσαιτοῦντος, καὶ τοὺς δεο- 

μένους πλησμονῆς. ἐκεῖνον γὰρ καὶ ἀγαπήσοδυσι, καὶ 
ΕΣ τνῖ- " Δι βε Ά ; ͵ τω ἈΦ ᾿ 
ἀκολουϑήσουσι, καὶ ἐπὶ τὰς ϑύρας ἡξοῦύσι, καὶ μά- 

ΕἸ Νὰ 

λιστα ἡσθϑήσονται, καὶ οὐκ ἐλαχίστην χάριν εἴσον»- 
᾿ 35 ἂν 2). ΦΔΙΑ9. ᾿γ). 

ται, καὶ πολλὰ ἀλτρι αὐτοῖς εὐξονται. ἀλλ ἴσως, 

προσήκει οὐ τοῖς σφόδρα δεομένοις χαρίζεσθαι, ἀλ- φοσὴ φόδρα δεομένοις χαρίζεσϑαι, ὦ 
« 

λὰ τοῖς μάλιστα ἜΡΉ χάριν δυναμένοις" ουδὲ 
ο-. ᾽ -Ο Ξ --Ὁ - δ 

τοῖς ἐρῶσν μόγον, ἀλλὰ τοὺς τοῦ πράγματος ἀξίοις" 
3 ι ε" - - τ, ον Α 3 

οὐδὲ ὁσοῖ τῆς οἧς ὡρὰς ἀπολαύσονται, ἀλλὰ οἵτενες 
ἊΣ ΔΕ ΝΣ Ἵ ΝΣ πρεσβυτέρῳ γενομένῳ τῶν σφετέρων αγαϑῶν μετα- 

͵ φᾳκν «" « 2] 

δώσουσιν" οὐδὲ οἵ Οἰδη ΟΠ στ ν πρὸς τοὺς ἀλλους 
᾿ τ τ 

φιλοτιμήσογται, ἀλλ᾽ οἵτινες αἰσχυνόμενοι πρὸς ἀ- 
͵ ΡῚ τ -Ὁ 

πᾶντας σιωπήσονται" οὐδὲ τοῖς ὁλίγον χρόνον σπου- 

δάζουσιν, ἀλλὰ τοῖς ὁμοίως δι παντὸς τοῦ βίου φέ- 
΄ 2 ᾿ Ἱ ᾿ ΓΟ 

λους ἐσομένοις" οὐδὲ οἵτιγες, παυόμεγοι. τῆς ἐπιίδυ- 
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, » ᾽ ’ ϑιγ39 «-ι Γ 
μίας, ἐχϑρας πρόφασιν ζητήσουσιν, ἀλλοῦ παυσᾶ- 

μενοι τῆς ὥρας, τότε τὴν αὑτῶν ἀρετὴν ἐπιδείξονται. 
σὺ οὖν τῶν τε εἰγημένων μέμνησο, καὶ ἐκεῖνο ἐγϑυ- 

μοὺ, ὅτι τοὺς μὲν ἐρῶντας οἱ φίλοι νουϑετοῦσιν, ὡς 

ὄντος κακοῦ τοῦ ἐπιτηδεύματος" τοῖς δὲ μὴ ἐρῶσιν 
οὐδεὶς πώποτε τῶν οἰκείων ἐμέμψατο, ὡς διὰ τοῦτο 

κακῶς “βουλευομένοις περὶ ἑαυτῶν. ἔσως ἂν οὖν ἔροιό 
μὲ εἰ ἅπασι σοὶ παραινῶ τοῖς μὴ ἐρῶσι γκρέζεοϑαν 

φῶν Ὕ  , δ ὦ ε; 

ἐγὼ δὲ οἶμαι οὐδ᾽ ἂν τὸν ἐρῶντα πρὸς ἅπαντας σὲ 

κελεύειν τοὺς ἐρῶντας ταύτην ἔχειν τὴν διάνοιαν. 
Μἴ ᾿ - , 552) μων 

οὔτε γὰρ τῷ λαμβάνοντι χάριτος ἴσης ἄξιον, οὔὐτὲ 
, 21 ἡ 

σοι βουλομένῳ τοὺς ἄλλους λανϑάγειν, ὑμοίως δυ- 
τόν. δεὶ δὲ λύ Ἄγ ἃ τεὐλδεν 2 Ὁ "δ , 5 ’ 

γνατόν. δεὶ δὲ βλάβην μὲν ἀπ αὐτοῦ μηϑεμέαν, ὠφέ- 
5 - κ " ΕῚ ᾿ 

λειαν δὲ ἀμφοῖν γίγνεσθαι. ἐγὼ μὲν οὖν ἱκανά μοι 
3 ! 5 , ΄ “« « 

γομίζω τὰ εἰρημένα" εἰ δὲ τι σὺ ὑποϑῆς, ἡγούμενος 
παραλελεῖφϑιι, ἐρώτα. “Τί σοι φαένετι αι, ὦ ̓ ὐδαβας 
'τες, ὁ λόγος; οὐχ ὑπερφυῶς τά τε ἄλλα καὶ τοὺς ὁ- 

ψόμασι» εἰρῆσθαι; ΣΩΏ. “ἰχιμανίως μὲν οὖν, ὦ ἑταῖ- 
«“ ! 2 « 

ρὲ, ὠστὲ με ἐκπλαγῆναι. καὶ τοῦτο ἐγὼ ἔπαϑον διά 
Ἐ ὦ; ἰδ Ξ ΒΡ Φ 3.22 Ξ τ Ξ Χ ΣΦ ΟΥ̓ 

σε, ὦ Φαῖδρε, πρός σε ἀποβλέπων, οτὲ ἐμοὶ ἐδόκεις 
ς -- ». ..»"» ᾿ ε 

γάννυσθαι ὑπὸ τοῦ λόγου μεταξὺ ἀναγινώσκων. ἡ- 

γούμενος γάρ σε μᾶλλον ἢ ἐμὲ ἐπαΐειν περὶ τῶν τοῖ- 
ς ’ «ς ᾿ 

οὕτων, σοὺ εἱπόμην" καὶ ἑπόμενος συνεβάκχευσα με- 
μὰ ὙΠᾺ ἈΝ ἀπέ νς, ς . 

τὰ σοῦ, τῆς θείος κεφαλῆς. ΦΑ͂Ι. Εἶεν" οὐὕτὼ δὴ 
ὃ Δ ῆυ. τς 7 ο 7 ω- ; Ἂ 3 

οκὲν πορίζειν, «Σ4ἢ. “οπω γοϑι σσὶ πριρειϑιν και, οὐ- 

χὲ ἐσπουδακέναι; ΦΑΙ͂. Πηδαμῶς, ὦ Σώκρατες" 
) Ἴ ὕῳ : » ᾽ ἢ 

ἀλλ᾽ ὡς ἀλη ϑῶς εἰπὲ πρὸς Διὸς φιλί ου, οἴδι ἂν τινὰ 
3, 2 Ὁ 2!. ᾿ “ ς. 2 ΓΠ ΠΡΝΝ : 

ἔχευν εἰπεῖν ἀλλὼγν τῶν λληγῶν ἕτερα μείζω τοὺ- 

τῶν» καὶ πλείω περὲ τοῦ αὐτοῦ πράγματος; «Σ.Ώ, Ζί 
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᾿ Ἃ Υ̓͂ ῳ τι ω Ἃ - ᾿ 7) 
δέ; καὶ ταύτῃ δεῖ ὕπ᾽ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ τὸν λόγον 

-" , ᾿ 2 ῳ 

ἐπαινεθῆναι, ὦς τὰ δέοντα εἰρηκότος τοῦ ποιητοῦ; 
χλλ᾽ Ἵ ὡς, ἵν Ων 5 ΤΩ ἢ νὶ ὑ} ὶ ἀλλ οὐκ εἶξεν ῆ ἐ191 ον, ΟΤτΤὲ σαφὴη αν οτθ0))ὺ "Οἱ πῶν 

3 “ὦ΄,΄ -ὧἮ 2 Π Νν] [ 

ἀκριβῶς ἕχαστα 10)» ΟΥ̓ ΟΜΧΤΟΩΝΡ οὐτοτετούλευται; εἶ 

γὰρ δεῖ, συγχωρητέον χάριν σὴν. ἐπεὶ ἐμέ γε ἔλαϑεν 
ὑπὸ τῆς ἐμῆς οὐδενείας. τῷ γὰρ δητορικῷ αὐτοῦ , μό- 
τῷ τὸν γοῦν προσεῖχον. τοῦτο δὲ οὐδὲ αὐτὸν ᾧμην 

«υσίαν οἴεσθαι ἱκανὸν εἶναι. καὶ δὴ οὖν μοι ἔδο- 
ξεν, ὦ Φαῖδρε, (εἰ μὴ τι σὺ ἄλλο λέγεις) δὶς καὶ τρὶς 
τὰ αὐτὰ εἰρηκέναι, ὡς οὐ πάνυ εὐπορῶν. τοῦ πολλὰ 
λέγειν περὶ τοῦ αὐτοῦ" ἴσως οὐδὲν αὐτῷ μέλον τοῦ 
τοιούτου" καὶ ἐφαένετο δή μοι νεανιεύεσθαι, ἐπιδει- 
κγὺ ὕμενος ὡς οἱόστε ὧν ταῦτα ἑτέρως τὲ καὶ ἑτέρως 
λέγων, ἄἅμῳ οτέρως εἰπεῖν ἄριστα. ΦΑ͂Ι. Οὐδὲν λέ- 
γεις, ὦ -Σώχρατες. αὐτὸ μὲν τ τοῦτο καὶ μάλιστω 
ὁ λόγος ἔγχει. τῶν γὲρ ἐνόντων ἀξ τίως ῥηθῆναι ἐν τῷ 
πράγματι οὐδὲν παραλέλοιπεν, ὥστε παρ τὰ ἐκείνῳ 
εἰρημένα μηδὲν ἄν ποτε δίνασϑαι εἰπεῖν ἀλλα πλείω 
καὶ πλείονος ἄξια. ΣΏ. Τοῦτο ἐγώ σον οὐκέτι οἷόσ- 
τε ἔσομαι πείϑεσθϑαι. παλαιοὶ γὰρ καὶ σοφοὶ ἄγε 
ὅρες τε καὶ γυναῖκες περὲ αὐτῶν εἰρηκότες καὶ γ8- 

γραφοτες ἐξελέγξουσέ με, ἐάν σον χαριζόμενος συγε 
χωρῶ. ΦΑ͂Ι. Ἵ ἐνες οὗτοι; καὶ ποῦ συ βελτίω τοὺὐ- 

ΤΩΝ ἀχήκοας; ΣΙ. νῦν μὲν οὕτως οὐκ ἔχω εἰπεῖν" 
δῆλον δὲ ὅτι τινῶν ἀκήκοα, ἢ ποῦ “Σαπφοῦς τῆς κα΄ 

λῆς, ἢ ζνακρέοντος τοῦ σοφοῦ, ἢ καὶ συγγραφέων 

τινῶν. πόϑεν δὴ τεκμαιρόμενος ὁ λέγω; πλῆρες περ, 

ὦ δαιμόνιε, τὸ στῆ! ὅος ἔχων, αἰσθάνομαι παρὰ ταῦς 

τα ἂν ἔχειν εἰπεῖν ἕτερα μὴ χείρω. ὅτι μὲν οὖν παρά 
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τὸ ἐμαυτοῦ οὐδὲν αὐτῶν ἐννενόηκα, εὖ οἷδιν, συνει- 
δὼς ἐμαυτῷ ἀμαϑίαν. λείπεται δὴ, οἶμαι, ἐξ ἀλλο- 

τρίων ποϑὲν ναμάτων διὰ τῆς ἀκοῆς πετιληρῶσϑαὶῤ 
μὲ, δίκην ἀγγείου" ὑπὸ δὲ νωϑείας αὖ καὶ αὐτὸ τοῦ- 
το ἐπιλέλησμαι ὅπως τὲ καὶ ὦντινων ἤκουσα. ΦΑΙ, 

1} ὦ γενναιότατε, κάλλιστα εἴρηκας. σὺ γὰρ ἐμοὶ 

ὧντινον μὲ ἐν καὶ ὅπως ἤκουσας, μηδ᾽ ἂν κελεύω εἴς 

σῆς. τοῦτο δὲ αὐτὸ ὃ λέγεις, ποίησον' τῶν ἐν τῷ 
βιβλίῳ βελτέω τὸ καὶ μὴ ἐλάττω ἕτερα ὑποσχόϑητι 

εἰπεῖν, τούτων ἀπεχύμενος. καί σοι ἐγὼ, ὥσπερ οἱ 
ἐννέα ἄρχοντες, ὑπισχνοῦμαι χρυσὴν εἰκόνα ἰσομέ- 

ἐθηἘὸν εἰς Ζρλφοὺς ἀνα θήσειν, οὐ μόνον ἐμαυτοῦ, 

ἀλλὰ καὶ σήν. Σ.Ώ. Φίλτατος εἶ, καὶ ὡς ἀληθῶς χφυ- 

σοῖς, ὦ Φαῖδρε, εἶ μὲ οἴει λέγειν ὡς «Τυσίας τοῦ 

παντὸς ἡμάρτηκε, καὶ οἱόντε δὴ παρὰ ταῦτα πίν- 
τα ἄλλα εἰπεῖν», τοῦτο δὲ οἴμαι οὐδ᾽ ἂν τὸν φαυλό- 
τατον παϑεῖν συγγροφεα. αὐτίκα, περὶ οὗ ὃ λόγος, 
τἰ οἴει λέγοντα ὡς χρὴ μὴ ἐρῶντι μᾶλλον ἢ ἐρῶντι 
χαρίζεσϑαι, παρέντα τοῦ μὲν τὸ φρόνιμον ἐγχωμιά- 
ζειν, τοῦ δὲ τὸ ἄφρον ψέγειν, ἀναγκαῖα γοῦν ὄντα, 

εἶτ᾽ ἀλλ ἄττα ἕξειν λέγειν; ἀλλ᾽ οἷμαὶ, τὰ μέντοι 
τοιαῦτα ἑατέα καὶ συγγν ὠστέα λέγοντι" καὶ τῶν μὲν 
τοιούτων οὔ τὴν εὕρεσιν ἀλλὰ τὴν διάϑεσιν ἐπαιν8- 
τίον" τῶν δὲ μὴ ἀναγκαίων τὲ καὶ χαλεπῶν εὑρεῖν 
πρὸς τῇ διαϑέσει καὶ τὴν εὕρεσιν. ΦΑ͂Ι, “Σιυγχωρῶ 
ὃ λέγεις. μετρίως γάρ μοι ἀρχἷῆ εἰρηκέναι. ποιήσω 
οὖν καὶ ἐγὼ οὕτω" τὸ μὲν τὸν ἐρῶντα τοῦ μὴ ἐρῶν- 
τος μᾶλλον νοσεῖν, δώσω σοὶ ὑποτίϑεσθϑαι" τῶν δὲ 
λοιπῶν ἕτερα πλείω καὶ πλείογος ἄξια εἰπὼν τῶν 



14 το ΡΙΑΤΟΝΙ͂Β ἐὰν 
ἷ ’ τ ῃ ΣΝ υγὰ ὌΝ ῇ τὸ τυ δὺφ 

«{υσέου, παρα τὸ Κυψελιδῶν ἀνάθημα σφυρήλατος 
3 ᾿ Ἴ το ᾿ - 

ἐν ᾿Ολυμπίχ στάϑητι. Σ,Ώ. σπούδακας, ὦ Φαῖδρε, 
κ᾿ οὉ “-- Ν᾿ - .» ἰννἡ Ἃ 

οτι σοῦ τῶν παιδικῶν ἐπελαβόμην Ἑρεσχελῶν σε καὶ 
ὔ 5 “Ὁ ΒῚ ΕῚ -Ό 

οἶδι δὴ μὲ ὡς ἀληθῶς ἐπιχειρήσειν εἰτεεὺν σταριὰ τὴν 

ἐκείνου σοφίαν ἕτερόν τι ποικιλώτερον. ΦΑ͂Ι. Περὶ 
᾿ ἵ ε Π Ε ᾿ ς ᾿ Ν 2η 3 ᾿ 

μὲν τοῦτον, ὦ φέλε, εἰς τὰς ὁμοίας λαβὰς ἐλήλυϑας. 
. ᾿ : -“Ὗ [σ] κ᾿ “π᾿ 

ὁητέον μὲν γάρ σοι παντὸς μᾶλλον οὕτως ὁπῶὼς οἷός 

τὲ εἰ" ἵνα δὲ μὴ τὸ τῶν κωμῳδῶν φορτικὸν πρᾶγμα 
9 ’ γ ου 5 ον 3 Π 3 

ἀγναγκαζώμεϑα ποιεῖν, ἀνταποδιδόντες ἀλλήλοις, εὐ- 
᾽ . 5 Γ ων 

λαβήϑητι, καὶ μὴ βούλου με ἀναγκάσαι λέγειν ἐκεῖ- 
3 κ 3 3 “Ὁ 

γο, τὸ, εἰ ἐγὼ, ὦ Σώκρατες, Σωκράτην ἀγνοῶ, καὶ 
᾿ αν κὴ ' ε 

ἐμαυτοῦ ἐπιλέλησμαι" κοὶ ὁτι ἐπεϑὺμεν μὲν λέγειν, 
͵ ᾿ ει -- 5 

ἐθρύπτετο δέ. ἀλλὰ διανοήϑητε ὅτι ἐντεῦϑεν οὔκ 
. Χ .Υ ᾿ 5» “αν » - Τ 
ἄπιμεν, πρὶν ἂν σὺ εἴπης ἃ ἔφησϑα ἐν τῷ στήϑεν. 
ΡῚ ) . ᾿ ΑΝ ᾿ Σ " [ 9 ἡ ἈΝΝΙ ᾿ ᾿ 

ἔχειν. ἐσμὲν δὲ μόνω μὲν ἐν ἐρημίᾳ, ἱσχυρότερος δὲ 
ε Ν 2, ἃ -.- τ 

ἐγὼ καὶ νεώτερος. ἐκ δ΄ ἁπάντων τούτων ξύνες ὁ σοι 
᾽ »ΣΖὼΟἪῪἵ -ΡὔὕὋῬ- »ι 

λέγω: καὶ μηδαμῶς πρὸς βίαν βουληθϑῆς μᾶλλον ἢ 
ἑκὼν λέγειν. Σ,Ώ, ᾿4λλ᾽, ὦ μακάριε Φαῖδρε, γελοῖος 
3 3 ᾿ ᾿ 3 
ἕσομαι παρ ἀγαϑὸν ποιητὴν ἰδιώτης αὐτοσχεδιάζων 

Ἁ “ὦ Φ - ᾿ ΘῪ ί 3 ε "ιν." - ὦ 

σπτερό τῶν αὕτων. ΦΑ͂Ι. Οἷσϑ᾽ ὡς ἔχει; παῦσαι πρὸς 
τ ΕἾ ΄ Ἅ Φ κ 

μὲ καλλωπιζόμενος. σχεδὸν γὰρ ἔχω ὁ εἰπὼν ἀναγ- 

χάσω σὲ λέγειν. Σ:Ώ. Μηδαμῶς τοίνυν εἴπῃς. Φ 41. 
ἥ ο τ Ων ᾿ εἰ " ᾿ 

Οὔκ; ἀλλὰ καὶ δὴ λέγω. ὃ δέ μου λόγος, ὅρκος ἔσται: 
3, ᾽ Ἵ ἃ ΄- »] Ἶ 

ὄμνυμι γάρ σοι τινί μέντοι τινὶ ϑεῶν, δὲ βούλει, 
τὴν πλάτανον ταυτηνὶ, ἢ, μὴν, ἐάν μοι μὴ εἴπης τὸν 

2. »οὦ ε 

λόγον ἐναντίον αὐτῆς ταύτης, μηδέποτε σοὺ ἕτερον 
" 2 2 3 ᾽ῳ λόγον. μηδένα μηδενὸς μὴτε ἐπιδείξειν, μὴτ᾽ ἐξα χε- 

-" -͵ ΕΊ ᾿ κ΄ -"- 3 

λεῖν. ΣΙ. Βαβαὶ, ὦ μιαρὲ, ὡς εὖ ἀνεῦρες τὴν ἀνάγοε 
3 -Ὁ- Ε΄ ἅν Υ 

μὴν ἀνδρὶ φιλολογῳ ποιεῖν» ὁ ἂψ κελεύῃς. ΦΑ͂Ι. 1 
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-“Ρ 3 ᾽ ΓΑ» ὙᾺΙ ΕἼ ων; Ἧν ΠΝ , Γ Ἢ 

δῆτα ἔχων στρέφη; ..Σ.Ώ. Οὐδὲν ἔτι, ἐπειδὴ σύ γε 
ο »ὝὟ ᾿ ὡν τ 2 ΕΥ̓) " 

ταῦτα ὁμώμοκας. πῶς γὰρ ὃν οἱόστ᾽ εἴην τοιαύτης 
᾿ ᾿ , Ἶ Ξ ἜῚ ΕῚ 

ϑοίνης ἀπεέχευϑαι; ΦΑ͂!. “ἐγε δὴ. Σ.2. Οἰσδ᾽ οὖν 
ον ἢ 3 

ὡς ποιήσω; ΦΑ͂Ι. Τοῦ πέρι; ΣΩ. πγκαλυψάμενος 
ΩΣ Υ [ο Ἂ ᾿ 

ἐρῶ, ἵνα ὅτι τάχιστα διαδράμω τὸν λόγον, καὶ μὴ, 
᾿ ς 7 ᾿] -“᾽᾿ - 

βλέπων πρός σε, ὑπ αἰσχύνης διαπορῶμαι. ΦΑ͂Ι. 

«Πἐγε μόνον" τὸ δ᾽ ἀλλὰ ὅπως βούλει ποίει. ΣΩ. 

“Ἄγετε δὴ, ὦ Μοῦσαι, εἴτε δὲ ὀδῆς εἶδος λίγειαι, εἰς 
τε διὰ γέρος μουσικὸν τὸ “ιγύων, ταύτην ἔσχετ᾽ 

« 9 

ἐπωνυμίαν, ξύμμοι λαβέοσϑε τοῦ μύϑου, ον με ἃ- 

γαγκάξει ὁ βέλτιστος οὑτοσὶ λέγειν" ἵνα ὁ ἕταϊρος 

αὐτοῦ καὶ πρότερον δοκῶν τούτῳ σοφὸς εἶναι, γῦν 
» - ΕἸ ῳ - Ων 

ἔτε μᾶλλον δόξη. ᾿᾽μν οὕτω δὴ παῖς, μᾶλλον δὲ μεε- 
ραπκέσκος ἁπαλὸς, μάλα καλός " τούτῳ δὲ ἦσαν ἐρα- 

ει 

σταὶ πάνυ πολλοέ" εἷς δὲ τις αὐτῶν ἀϊω λα ἢ "ν" ὃς 
9 

οὐδενὸς ἧττον ἐρῶν, ἐπεπείκει τὸν παῖδα ὡς οὔκ 
[4 » ὦ μῳ, δ. εὖ τ 2 

ἐρῴη᾽ καί ποτὲ αὐτὸν αἰτῶν, ἔπειϑε τοῦτ᾽ αὐτὸ, ὡς 

μὴ ἐρῶντι τιρὸ τοῦ ἐρῶντος δέοι χαρίξε εὐϑαι. ἔλεγέ 

τε ὧδε" Περὶ παντὸς, ὦ παῖ, μία ἀρχὴ τοῖς μέλλου- 
“2. Ὕ ἃ 

σι καλῶς βουλεύεοϑαι: εἰδώναι δεῖ περὶ οὗ ἂν ἢ ἢ 
ΦΌΘΙΘΥ ΄ “ ι 

δουλὴ, ἢ ἀπαντος ἁμαρτάνειν ἀνάγκη. τοὺς δὲ πολε 
᾿ [4Ἱ 2 ᾿ 4 ς - 

λοὺς λέληϑεν ὅτι οὐκ ἴσασι τὴν οὐσίαν ἕκάστου. ὡς 
ΕἸ ᾽ ΒΕ] -᾿ ) . -ο“ἷ΄ 

οὖν διδότες, οὐ διομολογοῦνται ἐν ἀργῇ τῆς σκέ- 
Ἔ ι ᾽ » ᾿ .) ͵ 

ψεὼῶς, προελθόντες δὲ τὸ εἰκὸς ἀποδιδόασιν" οὗτε 
ι ΡΨ ΕΣ 2) » ᾿ . ) ι ϑ. 

γὰρ ἑαυτοῖς οὔτε ἄλλοις ὁμολογοῦσιν. ἐγὼ οὖν καὶ 
« ι ; φὩ, 9 ὺ ΕῚ - ϑιη Ὁ ὦ ς 

συ μὴ πάϑωμεν ὁ ἄλλοις ἐπιτιμῶνμεν" αλλ ἐπειδή 
Χ ἌΝ ,) ὦ 

σοι καὶ ἐμοὶ ὃ λόγος πρόκειται, πότερα ἐρῶντι, ἢ 
» » 2 ᾿ ἕ 

μὴ, μᾶλλον εἰς φιλίαν ἰτέον περὶ ἔρωτος, οἱόν τῷ 
ἐστι, χαὶ ἣν ἔχει δύναμιν, ὁμολογίᾳ ϑέμενοι ὅρ ,» καὶ ἢν ἔχει δύναμιν, ὁμολογίᾳ θέμενοι ὁρον, 
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. - 9 ᾿ ᾿ ν 9 ᾿ “: Εἰ γι 
εἰς τοῦτο ἀποϑλέποντες καὶ αὐσφεροντες, τὴν σκέψιν 

ποιώμεϑα, εἴτε ὠφέλειαν εἴτε βλύϑην παρέχει. ὅτι 
μὲν οὖν δὴ ἐπιϑυμία τὶς ὃ ἔρως, ἅπαντι δῆλον" ὅτι 

» 

δ᾽ αὖ καὶ μὴ ἐρῶντες ἐπιϑ υμοῦσι τῶν καλῶν, ἢ ἴσμεν. 
ΒῚ -. 

τῷ δὴ Τὸν ἐρῶντα τὲ καὶ μὴ, ἈρΕοΥΜΕν, δεῖ αὐ νοῆ- 
Ὁ 
- 

σαι. ὕτι ἡμῶν ἐν ἑχάστῳ δύω τινὲ ἐστὸν ἰδέα ὁ ὄρχον- 

τε καὶ ἄγον τε, οἷν ἑπόμεθα ἢ ἂν ἄγητον" ἡ ἢ μὲν, ξμ- 

φύυτος οὖσα ἐπιϑυμία ἡδογῶν᾽ ἄλλη δὲ, ἐπίκτητος 
δόξα, ἐφιεμένη τοῖ ρίστου. τούτω δὲ ἕν ἡμῖν τοτὲ 

᾽ -. ΄ τ 4 : 

μὲν ὁμονοεῖτον, ἔστε δὲ ὁτὲ στασιάζετον" καὶ τοτὲ 
᾿ ς ς τ ᾿ 59.) ᾿ « ς ’ »"ν ἐν ι 

μὲν ἡ ἑτέρα, ἄλλοτε δὲ ἡ ἑτέρα κρατεῖ. δόξης μὲν 
Ε γ Ὁ Χ ᾿ Υ̓͂ " 

οὖν ἐπὶ τὸ ἄριστον. λόγῳ ἀγούσης, καὶ κρατούσης 
τῷ κράτει, σωφροσύνη ὄνομα. ἐπιϑυμίας δὲ ἀλόγως 
ἑλκούσης ἐπὶ ηδογὰς ; καὶ ἀρξάσης ἐν ἡμῖν, τῇ ἀρχὴ 
ὕβοις ἐπωνομασϑη. ὕϑοις δὲ δὴ πολυώνυμον" πολυ- 

μερὲς γὰρ καὶ πολυειδὲς, καὶ τούτων τῶν ἰδεῶν ἐὴ- 
Ν εν 2» { ᾿ ς »-“΄ὕὋὕ 

πρεπὴς ἡ, ἃ» τύχῃ γενομένη, τὴν αὑτῆς ἐπωνυμίον 
2 3! 

ὁνομαζόμεγον τὸν ἔχοντα παρέχεται, οὔτε τινὰ κα- 
ει ΡΥ 2 «7 Ὥ- Ἁ εἰ Ἶ, 3 τ 

λὴν, οὔτε ἐποξίαν κεκλῆσθαι. περὶ μὲν γὰρ ἐδωδὴν. 
“ - 3 ΗΣ ο 2) 

κρατοῦσα τοῦ λόγου τε τοῦ ἀρίστου καὶ τῶν ἄλλων 
Ὁ Ἶ Ν ἣ 5, 

ἐπιϑυμιῶν, ἐπιϑυμῖα, γαστριμαργία τε, καὶ τὸν δ- 
ζοντα, ταὐτὸν τοῦτο κεκλημένον παρέξεται. περὶ δὲ 
αὖ μέϑας τυραννεύσασα, τὸν κεχτημέχγον ταὐτῃ ἀ- 

γουσα, δῆλον οὗ τείξεται προσρήματος" καὶ τἄλλα 
᾿ : ’ 9 ι Ἁ Ν᾽ - ῇ Ὁ 2. 

δὴ τὰ τούτων ἀδελφὰ καὶ ἀδελφῶν ἐπιϑυμιῶν ὁνός 
“-»οὋ τ - ᾿ 

ματα, τῆς ἀεὶ δυναστευούσης, ἢ προσήκει καλεῖσϑαῖ 
΄-- Γ δ᾿ ’ ι », 

πρόδηλον. ἧς δ᾽ ἕνεκα πάντα τιὶ πιρόσϑεν εἴρηται, 
᾿ δ ᾿ ᾿ ) ᾿ ι -. 

σχεδὸν μὲν δὴ φανερόν" λεχϑὲν δὲ 1) μὴ λεχϑὲν πᾶν 
᾿ ς ᾿ " .- 5 Ὁ Ἃ νι 23 

πῶς σαφέστερον, ἢ γὰρ ἀγευ λόγου, δόξης ἐπὲὶ τὸ ὁρ- 
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ϑὸν δρμώσης κρατήσασα ἐπιϑυμία, πρὸς ἡδονὴν ἀ- 

χϑεῖσα κάλλους, καὶ ὑπὸ αὖ τῶν ἑαυτῆς συγγενῶν 
ἐπιϑυμιῶν ἐπὶ σωμάτων κάλλος, ἐρδωμένως δωσϑεῖ- 

σα, νικήσασα ἀγωγὴ, ἀπὶ αὐτῆς τῆς ῥώμης ἐπωγυ- 
μίαν ἈΕΡΌΤΟΝ, ἔρως ἐχλήϑη. ἀτὰρ, ὦ φίλε Φαῖδρε, 
δοκῶ τι σοὶ, ὥσπερ ἐμαυτῷ, πάϑος πεπονϑέναν; 

“41. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Σώκρατες, πθθο τὸ εἰωθὸς 

εὐροιά τις σὲ εἴληφε. ΣΏ.. Σιγὴ τοίνυν μου ἄκοιϑ. 
τῷ ὄντι γὰρ ϑεῖος ἔοικεν ὃ τόπος εἶναι. ὥστε ἐὰν 

ἄρα πολλάκις νυμφόληπτος προϊόντος τοῦ λόγου 
γένωμαι, μὴ ϑαυμάσης. τὰ νῦν γὰρ οὐκέτι πόῤῥω 
διϑυράμβων φϑέγγομαι. ΦΑ͂Ι. ᾿ληϑέστατα λέγεις. 

ἼΣΩ.. Τούτων μέντοι σὺ αἴτιος. ἀλλὰ τὰ λοιπὸ ἄκουε. 
ἴσως γὰρ ἂν ἀποτράποιτο τὸ ἐπιόν. ταῦτα μὲν οὖν 
᾿ϑεῷ μελήσει" ἡμῖν δὲ πρὸς τὸν παῖδα πάλιν τῷ λό- 
7ῷ ἰτέον. εἶεν, ὦ ΨΈΘΙΕΕΕ: ὃ μὲν δὴ τυγχάνει ὃν πε- 
ρὲ οὐ βουλευτέον, εἴρηταί τε καὶ ὥρισται. βλέποντες 
δὲ δὴ πρὸς αὐτὸ, τὰ λοιπὰ ἡνγρῶμεν; τίς ὠφέλεια ἢ 

βλάβη ἀπό τε ἐρῶντος καὶ μὴ, τῷ χαριζομένῳ, ἐξ 
εἰκότος συμβήσεται. τῷ μὲν δὴ ὑπὸ ἐπιϑυμίας ἀρ- 
᾿χομένῳ, ἢ] δουλεύοντὲ τὸ ἡδονῇ, ἀνάγκη που τὸ ἐρώ- 
μενον ὡς ἥδιστον ἑαυτῷ παρασκευάζειν. νοσοῦντι δὲ 
πᾶν ἡδὺ τὸ μὴ ἀντιτεῖνον, κρεῖττον δὲ καὶ ἴσον, 
ἐχϑρόν. οὔτε δὴ κρείττω οὔτε ἰσούμενον ἑκὼν ἐρὰ- 
'στὴς παιδικὰ ἀνέξεται, ἥττω δὲ καὶ ὑποδεέστερον 

ἀεὶ ἀπεργάσεται. ἥττων δὲ ἀμαθὴς, σοφοῦ" δειλὸς, 
ἀνδρείου ἀδύνατος εἰπεῖν, ὁητορικοῦ" βραδὺς, 4)- 
γίνου. τοσούτων χακῶν καὶ ἔτι πλειόνων κατὰ τὴΐ 
διάνοιαν τοῦ ἐραστοῦ, τῷ ἐρωμένω ἀγάγκη γιγιος 

Τλτ Τὶ ὙΠ|Ι, Β 
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μένων τὸ χαὶ φύσει ἐνόντων, τῶν μὲν ἥδεσθαι, τὰ 
δὲ παρασκευάζειν" ἢ στέρεσϑαν τοῦ παραυτίχα ἧ- 
δέος. φϑονερὸν δὴ ἀνάγκη εἶναι, καὶ πολλῶν μὲν 
ἄλλων συνουσιῶν ἀπείργοντα καὶ ὠφελίμων, ὅϑεν 
ἂν» μάλιστα ἀνὴρ γίγνοιτο, μεγάλης αἴτιον εἶναι βλω- 
βης, μεγίστης δὲ, τῆς ὅϑεν ἂν φρονιμώτατος δ). 

᾿ τοῦτο δὲ ἡ ἡ θεία φιλοσοφία τυχχένει ὄν" ἧς ἐραστὴν 

παιδικὰ ἀνάγκη πόῤῥωθεν εἴργειν, περίφοβον ὁ ὄντα 
τοῦ κοταφρονηθῆ ἤναι" τά τε ἄλλα μηχανᾶσϑαι ὃ ὅπως 

ἂν ἢ πάντα ἀγνοῶν, καὶ πάντα ἀποβλέπων εἰς τὸν 

ἐραστὴν, οἷος ὧν, τῷ, μὲν ἥδιστος, ἑαυτῷ δὲ βλαβε- 

ρώτατος εἴη. τὰ μὲν οὖν κατὰ διάνοιαν, ἐπέτροπός 

τὲ καὶ κοινωνὸς οὐδαμῇ λυσιτελὴς ἀνὴρ ἔχων ἔρωτα. 
τὴν δὲ τοῦ σώματος ἕξιν τὲ καὶ ϑεραπείαν οἵαν τε 
καὶ ὡς ϑεραπεύσει οὗ ἂν γένηται κύριος, ὕς ἡδὺ πρὸ 
ἀγαϑοῦ ἠνάγκασται διώκειν, δεῖ μετὶὺὶ ταῦτα ἰδεῖν. 
ὀφϑήσεταν δὲ τινα μαλθακὸν καὶ οὐ στερεὸν διώ- 
κων, οὐδ᾽ ἐν ἡλίῳ καϑαρῷ τεθραμμένον, ἀλλὰ ὑπὸ 
συμμιγεῖ σκιᾷ πόνων μὲν ἀνδρείων καὶ ἱδρώτων 
ξηρῶν ἄπειρον, ἔμπειρον δὲ ἁπαλῆς καὶ ἀνάνδρου 
διαίτης, ἀλλοτρίοις τὲ χρώμασι καὶ κόσμοις, χήτει 

3 ἢ { «; ! 2) Υ͂ «ε΄ 

οἰκείων, κοσμούμενον" ὁσά τε ἀλλα τούτοις ἕπεται, 
Α “- 32 2) 

πάντα ἐπιτηδεύοντα. ἃ δῆλα" καὶ οὐκ ἄξιον περαυ- 
τέρω προβαΐνειν, ἀλλὰ ἕν κεφάλαιον δρισαμέγους, 
ἐπ᾿ ἀλλο ἱέναι. τὸ γὰρ τοιοῦτον οῦμα ἐν πολέμῳ τὲ 

Ἃ 712 ἂν ο, ,} αὶ ᾿ ΤΩΣ »,,.2. Ἄ 9 . καὶ ἄλλαις χρείαις ὅσαι μεγάλαι, οἱ μὲν ἐχθροὶ ϑαὺύ- 
᾿Ὶ 3 Ὡ -Ὁ 

ῥοῦσιν, οἱ δὲ φίλοι καὶ αὐτοὶ οὗ ἐρασταὶ φοβοῦν»-- 
ται. τοῦτο μὲν οὖν, ὡς δῆλον, ἐατέον" τὸ δὲ ἐφεξῆς, 

ῥητέον, τίνα ἡμὶν ὠφέλειαν ἢ τίνα βλάβην περὶ τὴν ' 
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κτῆσιν ἡ τοῦ ἐρῶντος ὁμιλία τε καὶ ἐπιτροπία πὰς 
ρέξεται. σαφὲς δὴ τοῦτό γε παντὶ μὲν, μάλιστα δὲ τῷ 
ἐραστῇ, ὅτι τῶν φιλτάτων τὲ καὶ εὐνουστάτων καὶ 
εἰοτάτων κτημάτων ὀρφανὸν πρὸ παντὸς εὔξαιτ' 

ἂν εἶναι τὸν ἐρώμενον. πατρὸς γὰρ καὶ μητρὸς καὶ 
ξυγγενῶν καὶ φίλων στέρεσϑαν ἂν αὐτὸν δέξαιτο, 
διακωλυτὲς καὶ ἐπιτιμητὼς ἡγούμενος τῆς ἡδίστης 
πρὸς αὐτὸν ὁμιλίας. ἀλλὰ μὴν οὐσίαν γε ἕχοντα 
χουσοῦ, ἢ τινος ἄλλης κτήσεως, οὔτε εὐάλωτον ὃ- 
μοίως, οὔτε ἁλόντα εὐμεταχείριστον ἡγήσεται. ἐξ 
ὧν πᾶσα ἀνάγκη ἐραστὴν παιδικοῖς φϑονεῖν μὲν 
οὐσίαν κεκτημένοις, ἀπολλυμένοις δὲ χαίρειν. ἔτι 
τοίνυν ἄγαμον, ἄπαιδα, ἄοικον ὅτι πλεῖστον χρό- 
γον παιδικὰ ἐραστὴς εὔξαιτο ἂν γενέσθαι, τὸ αὖ- 
τοῦ γλυκὺ ὡς πλεῖστον γρύνον καρποῦσϑαι ἐπιϑυ- 
μῶν. ἔστι μὲν δὴ καὶ ἀλλὰ κακά" ἀλλά τις ἔμιξε 
δαίμων τοῖς πλείστοις ἐν τῷ παραυτέχα ἡδονήν" οἵ- 
ον κόλακι, δε ῷ ϑηρίῳ καὶ βλάβῃ μεγάλη, ὕμως 
ἐπέμιξεν ἡ φύσις ἡδονὴν τινὰ οὖκ ἄμουσον. καὶ τις 
ἑταίραν ὡς βλαβερὸν ψέξειεν ἂν, καὶ ἄλλα πολλὰ 

τῶν τοιουτοτρύπων ϑρεμμάτων τε καὶ ἐπιτηδευμά- 
τω», οἷς τόγε καϑ' ἡμέραν ἡδίστοισιν εἶναι ὑπάρχει’ 
παιδικοῖς δὲ ἐραστὴς πρὸς τῷ βλαβερῷ καὶ εἰς τὸ 

συγημερεύειν πάντων ἀηδέστατον. ἥλικα γὰρ καὶ ὃ 
παλαιὸς λόγος τέρπειν τὸν ἥλικα. ἡ γὰρ, οἶμαι, 
χρόνων ἰσότης ἐπὶ ἴσας ἡδονὸς ἄγουσα, δι ὅμοιό- 
τητὰ φιλίαν παρέχεταν: ἀλλ ὅμως κόρον γὲ καὶ ῆ 
τούτων συνουσία ἔχει. καὶ μὴν τόγε ἀναγκαῖον αὖ 
βαρὺ παντὶ περὶ πᾶν λέγεται" ὃ δὴ πρὸς τῇ ἄνο- : νι 
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μοιότητι μάλιστα ἐραστὴς πρὸς τταιδικὰ ἔχει. γεω- 
τέρῳ γὰρ πρεσβύτερος συνὼν, οὔ ϑ᾽ ἡμέρας οὔτε γυ-- 
χτὸς ἀπολείπεται ἑκὼν, ἀλλ ὑπ᾽ ἀνάγκης τὸ καὶ οἷ- 
στρου ἐλαύνεται, ὃς ἐκείγῳ μὲν ἡδονὲὶς ἀεὶ διδοὺς 

ἄγει, δρῶντι, ἀκούοντι, ἁπτομένῳ, καὶ πᾶσαν αἷ- 
σϑησιν αἰσθανομένο) τοῦ ἐρωμένου, ὥστε μεϑ' ἧ- 
δονῆς ἀραρότως αὐτῷ ὑπηρετεῖν" τῷ δὲ δὴ ἔρωμέ- 
γῳ ποῖον παραμύϑιον ἢ τίνας ἡδονὰς διδοὺς, ποι- 
ἧσει τὸν ἴσον χοόνον συγόντι μὴ οὐχὶ ἐπὶ ἔσχατον 
ἐλϑεῖν ἀηδίας; δρῶντι μὲν ὄψιν πρεσβυτέραν καὶ 
οὔκ ἐν ὥρᾳ, ἑπομένων δὲ τῶν ἄλλων ταύτῃ, ἃ καὶ 
λόγῳ ἔστιν ἀκούειν οὐκ ἐπιτερπὲς, μὴ ὅτι δὴ ἔργῳ, 
ἀνάγκης ἀεὶ προσκειμένης μεταχειρίζεσϑαν" φὺλα- 
κας τὲ δὴ καχυπόπτους φυλαττομένῳ διὰ παντὸς 

καὶ πρὸς ἅπαντας, ἀκαίρους τὸ ἐπαΐνους καὶ ὕπερ- 

βάλλοντας ἀκούοντι" ὡς δ᾽ αὕτως ψόγους, νήφον-- 
᾿τὸς μὲν οὐκ ἀνεκτούς" εἰς δὲ μέθην ἰύντος, πρὸς τῷ 

“ἢ ἀνεκτῷ, ἐπὶ αἴσχει, παῤῥησίᾳ κατακορεῖ, καὶ ἀ- 
ναπεπταμένῃ χρωμένου. καὶ ἐρῶν μὲν, βλαβερός τε 
καὶ ἀηδής" λήξας δὲ τοῦ ἔρωτος, εἰς τὸν ἔπειτα χρό- 

γ0» ἄπιστος" εἰς ὃν πολλὰ καὶ μετὶὶ πολλῶν ὅρκων 
τὸ καὶ δεήσεων ὑπισχνούμενος, μόγις κατεῖχε τὴν 

7 ἐν τῷ τότε ξυνουσίαν ἐπίπονον οὖσαν φέρειν διῖ 
ἐλπίδα ἀγαϑῶν. τότε δὴ δέον ἐκτίνειν, μεταβαλὼν 
ἄλλον ἄρχοντα καὶ προστάτην ἐν ἑαυτῷ, νοῦν καὶ 
σωφροσύνην ἀντ᾽ ἔρωτος καὶ μανίος, ἄλλος γεγονὼς 

λέληϑε τὼ παιδικά. καὶ ὃ μὲν αὐτὸν χάριν ἀπαιτεῖ 
τῶν τότε, ὑπομιμνήσκων τὰ πραχϑέντα καὶ λεχϑ ἐν- 
τα, ὡς τῷ αὐτῷ διαλεγόμενος" ὁ δὲ ὑπὸ αἰσχύνης 
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οὔτε εἰπεῖν τολμᾷ ὅτι ἄλλος γέγονεν, οὔϑ' ὕπως τὰ 
τῆς προτέρας ἀνοήτου ἀρχῆς δρκωμύσιά τε καὶ ὕπο- 
σχέσεις ἐμπεδώσει ἔχει, γοῦν ἤδη ἐσχηκὼς καὶ σεσω-- 

φφονηκῶφ᾽ ἵνα μὴ πράττων ταὐτιὶὶ τῷ πρόσϑεν, ὃ- 

μοιός τὲ ἐκείνῳ καὶ ὃ αὐτὸς πάλιν γένηται. φυγὰς 

δὴ γίγνεται ἐκ τούτων, καὶ ἀπεστερηκὼς ὕπ᾽ ἀνάγ- 
κῆς ὃ πρὶν ἐρχοτὴς, ὀστράκου μεταπεσόντος, ἵεται 
φυγὴ μεταβαλὼν" ὃ δὲ ἀναγκάζεται διώκειν, ἀγα- 
γακτῶν καὶ ἐπιϑεάζων, ἠγνοηκὼς τὸ ἅπαν ἐξ ἀρχῆς, 
ὅτι οὐκ ἄρα ἔδει ποτὲ ἐρῶντι καὶ ὑπ ἀνάγκης ἀ- 
γοήτῳ χαρίζεσϑαι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον μὴ ἐρῶντι 
καὶ γοῦν ἔχοντι. εἰ δὲ μὴ, ἀναγκαῖον εἴη ἐνδοῦναι 
ἑαυτὸν ἀπίστῳ, δυσκόλῳ, φϑονερῷ, ἀηδεῖ:" βλαβερῷ 
μὲν πρὸς οὐσίαν, βλαβερῷ δὲ πρὸς τὴν σώματος ἕξιν" 

πολὺ δὲ βλ αβερωτάτῳ πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς παΐδευ- 

σιν, ἧς οὔτε ἀνϑρώποις οὔτε ϑεοῖς τῇ ἀληϑ είῳ τι- 

μιώτερον οὔτε ἐστὲν, οὔτε ποτὲ ἔσται. ταῦτά τε οὖν 
χρὴ, ὦ παῖ, ξυννοεῖν, καὶ εἰδέναι τὴν ἐραστοῦ φι- 
λίαν, ὅτι οὐ μετ᾽ εὐνοίας γί; γγεται, ἀλλὰ, σιτίου 
τρόπον, χάριν πλησμονῆς, ἸΏς λύκοι ἄρνα φιλοῦο᾽, 

ὡς παῖδα φιλοῦσιν ἐρασταί. Τοῦτ᾽ ἐκεῖνο, ὦ Φαῖϊ- 
δρε, οὐκέτ᾽ ἂν πέρα ἀκούσαις ἐμοῦ λέγοντος" ἀλλὰ 
δή σον πέρας ἐχέτω ὃ λόγος. ΦΑ͂Ι, Καί τοιγε ᾧμην 
γε μεσοῦν αὐτόν" καὶ ἐρεῖν τὰ ἴσα περὶ τοῦ μὴ ἐρῶν»- 
τος, ὡς δεῖ ἐκείνῳ χαρίξεσθαι μᾶλλον, λέγων αὖ 
ὅσα ἔχεν ἀγαϑά. νῦν δὲ δὴ, ὡ “Σώκρατες, τί ἅπο- 
παύῃ; ΣΩΏ. Οὐκ ἦσϑονυ, ὦ μακάριε, ὅτι ἤδη ἔπῃ 

φάξγγομαι; ἀλλ οὐκέτι διϑυράμβους, καὶ ταῦτα, 
ψέγων; ἐὰν δ᾽ ἐπαινεῖν τὸν ἕτερον ἄρξωμαι, τί μὲ᾿ 
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οἷει ποιήσειν; ἀρ οἷσϑ' ὅτι ὑπὸ τῶν Ἰγυμφῶν, αἷς 
μὲ σὺ προ ἤβαλες ̓ ἕκ 7 προνοίας σαφῶς ὁ ἐνθουσιάσω; 
λέγω οὖν ἑνὶ λόγῳ, ὅτι ὅσα τὸν ἕτερον λελοιδορήκα- 

ΠΝ τῷ ἑὅτέρῳ τἀναντία τούτων ἀγαϑὼ πρύσεστι, 
χρυ δ' δὲς μακροῦ λόγου; ; περὶ γὰρ ἀμφοῖν ἱπαγῶς 
εἴρηται. καὶ οὕτω δὴ ὃ μῦϑος ὕ, τι πάσχειν πρθση- 
κει αὐτῷ, τοῦτο πείσεται" καὶ ἐγὼ τὸν ποταμὸν 
“τοῦτον διαβὰς ἄπόρχομαι, πρὶν ὑπὸ σοῦ τὲ μεῖζον 
αν' ἀγχασϑῆναι. ΦΑ͂Ι. ΔΤήπὼ 78, ὦ ὦ “Σώκρατες, πρὶν 
ἂν τὸ ἀνε: παρᾶλϑ' ": ἢ οὐχ δρᾷς; ὡς σχεδὸν Ὁ 
μέσηι "οία ἵσταται ἡ δὴ καλουμένη σταϑερά; ἀλ- 
λὰ περιμείγαντες, καὶ ἅμα περὶ τῶν εἰρημένων δια- 
λεχθέν τὲς, τάχα ἐπειδὰν “ἀποψὺξ ἢ Ἰωμέν. ΣΩΏ. Θεῖϊός 

γ [ἢ περὺ τοὺς λόγους, ὦ Φαῖδρε, καὶ ἀτεχνῶς ϑαυ- 

μάσιος. οἶμαι γὰρ ἐγὼ τῶν ἐπὶ τοῦ σοῦ βίου γεγο 
γύτων λόγων ΟΣ ΠΗ πλείους ἢ σε πεποιηκέναι γε- 
γεγῆσϑαι, ἤτοι αὐτὸν λέγοντα, ἢ ἄλλους ἕνέ γε τρό- 
σῷ ἩΠΨΟΣ τε Σιμμίαν Θηβαῖον ἐξαύρω 
λόγ ου" τῶν δὲ ἄλλων πάμπολυ κρατεῖς" καὶ γῦν 

αὖ δοκεῖς αἴτιός μοι γεγενῆσϑαι λόγῳ τινὶ ῥηϑῆ- 
γαϊ, οὐ πόλεμόν γε ἀγγέλλεις. ΦΑ͂Ι. “Ἱλλὰ πῶς δὴ 
καὶ τίνι τούτῳ; ΣΩ. “Ηνίκ' ἔμελλον, ὦ ᾽γαϑὲ, τὸν 
ποταμὸν διαβαίνειν, τὸ δαιμιόνιόν τε καὶ τὸ εἰο»- 
ϑὸς σημεῖόν μοι γίγνεσθαι, ἐγένετο (ἀεὺ δὲ μὲ ἐπί- 
σχει, ὃ ἂν μέλλω πράττειν) καὶ τινα φωνὴν ἔδοξα 
αὐτόϑεν ἀκοῦσαι" Ἶ μὲ οὐκ ἐᾷ ἀπιέναι πρὶν ἂν 
ἀφοσιώσομαι, ὡς τι ἢ Ἱμαρτηκότα εἰς τὸ θεῖον. εἰμὶ 

δὴ οὖν μάντις μὲν, οὐ πάνυ δὲ σπουδαῖος" ἀλλ᾽ 

ὥσπερ οἵ τὰ γράμματα φαῦλοι, ὅσον ἐμαυτῷ μό- 
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»0» ἱκαγός: σαφῶς οὖν ἤδη μανϑάνω τὸ ἁμάρτη- 
μα. ὡς δή τι, ὦ ἑταῖρε, μαντικόν γὲ τι καὶ ἡ ψυχή. 
᾿ ᾿ ἐμὲ γὰρ ἔϑραξε μέν τι καὶ πάλαι λέγοντα τὸν λόγον' 
καί πὼς ἐδυσωπούμην»; κατ Ἴβυκον, μὴ τι παρὰ 

- ᾿ : ἢ δ 

ϑεοῖς ἀμπλακὼν, τιμὼν πρὸς ἀνθρώπων ἀμείψω: 
γῦν δ᾽ ἤσϑημαι τὸ ἁμάρτημα. ΦΑ͂Ι. “έγεις δὲ δὴ 
τί; ΣΩ. Δεινὸν, Ξ ϑνδῖμα, δειγὸν λόγον αὐτός τε 

ἐκόμισας, ἐμέ τε ἡ μ᾿ ἀχκασὰς εἰπεῖν. ΦΑ͂Ι. Πῶς δή; 
ἽΣΈΩ, »δῆδα καὶ ὑπό τι ἀσεβῆ - οὗ τίς ἂν εἴη δει- 
γότερος; ΦΑ͂Ι. Οὐδεὶς, εἴ γε σὺ ἀληϑῆ λέγεις. ΣΏ.. 

υ 5 ᾿ 2) γα ῶ 9 Υ Ἃ ᾿ ᾿ 
Τὶ οὖν; τὸν 'ρωτα οὐκ -ἀφροδίτης, καὶ ϑεὸν τινὰ 

νυ. ᾿ Ι ͵ Γ 

ἡγῇ; ΦΑ͂Ι. Ζἐγεταί γε δὴ. Σ.2. Οὔτι ὕπό γε 41υ- 
σίου, οὐδὲ ὑπὸ τοῦ σοῦ λόγου, ὡς διὰ τοῦ ἐμοῦ 
στόματος καταφαρμαχευϑέντος ὑπὸ σοῦ ἐλέχϑη. εἰ 
δ᾽ ἔστιν, ὥσπερ οὖν ἔστι, ϑεὸς ἢ τι ϑεῖον ὃ Ἔρως, 

οὐδὲν ἂν κακὸν εἴη" τὼ δὴ λόγω τὼ νῦν δὴ περὶ 
αὐτοῦ εἰπέτην ὡς τοιούτου ὄντος. ταὐτη τε οὖν ἣ- 

2γ,7:ῳ , « 3 

μαρταγέτην περὶ τὸν Ἔρωτα" ἔτι τὸ ἡ εὐήϑεια αὖ- 
τοῖν πάνυ ἀστεία, τὸ, μηδὲν ὑγιὲς λέγοντε, μηδὲ 
 Ὰ ; Υ͂ ΓῚ ῳ 2» ψ- 27 Ὁ ἢ ἰ 

ἀληϑὲς, σεμνύνεσϑαι ὥς τι ὄντε" εἴ ἄρα ἀνϑρωπί- 
σχους τινιὶς ἐ ξαπατήσαντε εὐδοκιμήσετον ἐν αὐτοῖς. 
ἐμοὶ μὲν οὖν, ὦ φίλε, καϑήφασϑαι ἀνάγκη. ἔστι 

δὲ τοῖς ἁμαρτάνουσι περὶ μυϑολογίαν καϑαρμὸς 
3 ἀν ον ον; (ὦ Ἐπ᾿ δὶ 3 ΕΑ « ᾿, ᾿ 
ἀρχαΐϊος" Ὁ» ὥμηρος μὲν οὐκ ἤσϑετο, Στησίχορος 

; “ο-». -. Γ Ξ- 1 ᾿Ὶ ς , 

δέ. τῶν γὰρ ὀμμάτων στερηϑεὶς διὼ τὴν “Ἑλένης 
’ 3 3 [σὲ τ 

κακηγορίαν, οὐκ ἡγνόησεν, ὠσπὲρ Ὁμηρος" ἀλλ, 
τ; 2. , ᾿ 3 - 

ἅτε μουσικὸς ὧν, ἔγνω τὴν αἰτίαν" καὶ ποιεῖ εὐθὺς, 
9 ; 2 ») τ᾿ , 

Οὐκ ἔστ᾽ ἔτυμος ὃ λόγος οὕτος" οὐδ᾽ ἔβας ἐν νηυ- 
'Ϊἷ ου 32 2 Γ ’ ι σὶν ἐὐυσέλμοις, οὐδ᾽ ἵκεο έργαμα Τροίας. Ποιή- 
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᾿ “ ᾿ ᾿ ζῳ,- 
σὰς δὴ πᾶσαν τὴν καλουμένην παλινῳδίαν, παρα- 

»οκἷοῳ Φ» ᾿ ΕῚ ᾽ 

χοῆμα ἀνέβλεψεν. ἐγὼ οὖν σοφώτερος ἐκείνων γε- 
ῇ 2 3 ΄ .- Ἁ »Ὥο- 

γήσομαι καὶ αὐτό γε τοῦτο. πρὶν γάρ τι παϑεῖν 
᾿ ᾿ .-" ᾿ 5 

διὰ τὴν τοῦ “Πρωτος κακηγορίαν, πειράσομαι αὖ- 
Ὁ 2 . Υ Ὁ Ὁ -" 

τῷ ἀποδοῦναι τὴν παλινῳδίαν γυμνῇ τὴ κεφαλῇ, 
« 3 Υ͂ 

καὶ οὖν ὥσπερ, τότε, ὑπ αἰσχύνης ἐγκεκαλυμμένος. 
Φ 41. Τουτωνὶ, ὦ “Σώκρατες, οὐκ ἔστιν ἅττ ἂν ἐμοὶ 

εἴπης ἡδίω. ΣΩ. Καὶ γὰρ, ὦ ᾿γαϑὲ Φαῖδρε, ἐγγῸ- 
Ὁ ξ 

εἰς ὡς ἀναιδῶς εἴρησϑον. τὸ λόγω, οὗτός τε καὶ ὁ 
ὁκ τοῦ βιβλίου ῥηϑείς. εἰ γὺρ ἀκούων τὶς τύχοι ἡ- 
μῶν γενγάδας καὶ πρᾷος τὸ ἢϑος, ἑτέρου δὲ τοιοὺ- 

του ἐρῶν, ἢ καὶ πρότερόν ποτε ἐρασϑεὶς, λεγόντων 

ὡς διὰ σμικρὰ μεγάλας ἔχϑρας οὗ ἐρασταὶ ἄναι- 
ροῦνται, καὶ ἔχουσι πρὸς τι παιδικὰ φϑονερῶς τε 

Ἃ 4) -ῳ « 2 ΡλῚ 2) 2 ἢ [1 - Ω Φ 

καὶ βλαβερῶς, πῷς οὐκ ἂν οἷδε αὐτὸν ἡγεῖσϑαν ἀ- 

κούειν ἐν γαύταις που τεθραμμένων, καὶ οὐδένα 
ΒῚ 3 2» ς [ Ὡωὀν 3 ᾽Ν "Ὁ « 

ἐλεύϑερον ἔρωτα ἑωρακότων; πολλοῦ δ᾽ ἂν δεῖν ἡ- 
“- ς - [ΟἹ [ Γ 21] γ.ν 2 

μὲν ὁμολογεῖν ἃ ψέγομεν τὸν :βρωτα; ΦΑ͂Ι. Ἴσως 
᾿ ,2 ΕἾ , χψιι 5ιἷῚ ἢ ἜΑ, ’ ἐν 3 

γὴ Ζ4., ὦ Σωκρατες. .Σ.2. Τοῦτον γε τούνυ» ἐγω- 
3 ᾿ ὦ ὸ 9 ᾽ ην ὃ ὃ ΣΤΥ γ8ὲ αἰσχυνόμενος, καὶ αὐτὸν τὸν Βοωτα δεδιὼς, 

ἐπιϑυμῶ ποτίμῳ λόγῳ οἷον ἁλμυρὸν ἀκοὴν ἅπο- 
’ " ι ἊΝ , ῳ ᾿ 

κλύσασϑαι. συμβουλεύω δὲ καὶ Ζυσίᾳ τι τάχιστα 
γράψαι ὡς χρὴ ἐραστῇ μᾶλλον 1) μὴ ἐρῶντι ἐκ 
τῶν ὁμοίων γαρίζεσϑαι. ΦΑ͂Ι. “1λλ΄ εὖ ἴσϑι ὅτι 

3 ο - - 

ἕξειν τοῦϑ᾽ οὕτως: σοῦ γὰρ εἰπόντος τὸν τοῦ ἐρα- 
στοῦ ἕπαινον, πᾶσαι ἀγιάγκη “υσίαν ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀταν 

μασϑῆναι γράψαι αὖ περὶ τοῦ αὐτοῦ , λόγον. Ως 
Τοῦτο μὲν πιστεύω, ἕωσπερ ἂν ἧς ὃς εἶ. ΦΑ͂Ι. “ἐγε 

τοίνυν ϑαῤῥῶν. ΣΙΏ. Ποῦ δὴ μοι ὃ παῖς πρὸς ὃν 
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ἔλεγον; ἵνα καὶ τούτου ἀκούσῃ" καὶ μὴ, ἀγήκοος ὧν 
7 ᾽ Π) μη: Ι ς ΠῚ 

φϑάσῃ χαρισάμενος τῷ μὴ ἐρῶντι. ΦΑ1. Οὑτὸς πα- 
πεν 4] 

ρά σοι μάλα πλησίον ἀεὶ πάρεστιν, οταν καὶ σὺ βοὺ- 
λῃ. Σ.Ώ. Οὑτωσὶ τοίνυν, ὦ παῖ καλὲ, ἐννόησον, ὡς ὃ 
μὲν πρότερος ἣν λόγος, Φαίδρου τοῦ Πυϑόοκλέους, 
Ἱπυῤῥινουσίου ἀνδρός" ὃν δὲ μέλλω λέγειν, Στησιχό- 

« 

ρου, τοῦ Εὐφήμου, “μεραίον. λεκτέος δὲ ὧδε, ὅτι 
2 , 3, 

Σ Οὐκ ἔστ᾽ ἔτυμος ὃ λόγος ὃς ἂν παρόντος ἐραστοῦ τῷ 
) ἐρῶ χλλ ἢ δεὶ ἵζεσθαι, διότι δὴ ὃ μὲ μὴ ἐρῶντι μᾶλλον φῇ δεῖν χαρίξεσθαι, διότι δὴ ὁ μὲν 

κ . 3 ι . ΕῚ ε »“» 

μαΐένεται, ὃ δὲ σωφρονεῖ. ἐν μὲν γὰρ ἣν ἁπλοῦν τὸ 
5 -“Ὗ Ε}} )» -Ὁ ᾿ ᾿ , 

μανέαν καπὸν δίναι, καλῶς ἂν ἐλέγετο" νῦν δὲ τὰ μέ- 
-“ -»-ἷὉὋ ςςω Υ ι γιστα τῶν ἀγαϑῶν ἡμῖν γίγνεται διεὶ μανίας, ϑείᾳ 

, Ὁ ; ἃ οὖν Ὁ 

μέντοι δόσει διδομένης. ἢ τὲ γὰρ δὴ ἐν Ζελφοῖς προ- 
ΩΣ Ἢ δ 8... ! εν ὡς »"» ι Ι 

φῆτις, αἵ τ ἐν “Ϊωδώνῃ ἱέρειαι, μανεῖσαιν μὲν πολλὰ 
δὴ Ἃ ᾿ 5ε» Υ, ὃ ἕ Γ ᾿ ει "Ὁ 5 :- 

ἡ καὶ καλὰ ἐδίᾳ τὲ καὶ δημοσίᾳ τὴν “Ελλάδα εἰργά- 
σαντο σωφρονοῦσαιν δὲ, βραχέα, ἢ οὐδὲν. καὶ ἐὰν δὴ 

, . δὼ « - 

λέγωμεν Σιβύλλαν τε, καὶ ἄλλους ὅσοι μαντικῇ χρώμε- 
γοι ἐνϑέῳ, πολλὰ δὴ πολλοῖς προὔλεγον εἰς τὸ μέλλον 
9 “ Ὁ ,“’ὔ 4 ᾿ ὀρϑῶς, μηκύνοιμεν ἂν, δῆλα παντὶ λέγοντες. τόδε μὴν 
᾿ς ΝΣ ΕῚ [« “-ο “- 

ἄξιον ἐπιμαρτύρασθαι, ὃτε καὶ τῶν παλαιῶν οἱ τὰ 
2 ἢ 2 2 Ὁ ν᾽ 3» 

ὀνόματα τυϑέμενοι, οὐκ αἰσχρὸν ἡγοῦντο οὐδὲ ὄνει- 
ἢ 3 ᾽ν “ ᾿ τ 

δὸς μανίαν. οὐ γὰρ ἂν τῇ καλλίστῃ τέχνῃ, ἢ τὸ μέλ- 
2 “Σ΄ 32) » , 

λον κρίνεται, αὐτὸ τοῦτο τουγομα ἐμπλέκοντες, μα- 
᾿ ) Π 2 3 κε ω- »Μ [“] ᾿ 

ψικὴν ἐκάλεσαν" ἀλλ ὡς καλοῦ οντος, ὁτὰαν θείᾳ μοί- 
[ ͵ - : 

ρᾳ γίγνηται, οὕτὼ νομίσαντες ἔϑεγντο. οὗ δὲ γῦν ὧν 

πειροκάλως τὸ ταὺυ ἐπεμβαλόντες, μαντικὴν ἐκάλει 
3 Ἃ Χ ’ ᾿ Ὁ ΕῚ , »" ᾿ : Ὁ ͵ σαν. ἐπεὶ καὶ τὴν γε τῶν ἐμφρόνων ζήτησιν τοῦ μέλ 

᾽ ᾽ ᾿ Ν ἴον 3 

λοντος διά τε ὀρνίϑων ποιουμένων καὶ τῶν ἄλλων 
ΕΣ ᾿ ΄ ᾿ 

σημείων, ἅτ᾽ ἐπ διανοίας ποριζομένων ἀνϑρωτείγῃ 
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γοήσει γοῦν τὲ καὶ ἱστορίαν οἱονοηστικὴν ἐπωνόμα- 
σαν" ἣν γῦν οἰωνιστιπὴν τὸ ὦ σεμγύνοντες οἵ νέοι 
καλοῦσιν. ὅσῳ δὴ οὖν τελεώτερον καὶ ἐντιμότερον 
μαντικὴ οἰωνιστικῆς, τό, τὸ ὄνομα τοῦ ὀνόματος, 
ἕργόν τὸ ἔργου" τόσῳ κάλλιον μαρτυροῦσιν οὗ πα- 
λαιοὶ μαγέαν σωφροσύνης τὴν ἐκ ϑεοῦ τῆς παρ᾽ ἂν- 
ϑοώπων γιγνομένης. ἀλλὰ μὴν γόσων γὲ καὶ πόνων 
τῶν μεγίστων δι ἁμαρτήματα ἐπ μηνιμάτων που 
ϑεῶν ἕν τισι γενομένων, ἢ μανία ἐγγενομένη, καὶ 

προφητεύσασα οἷς ἔδει, ἀπαλλαγὴν εὕρετο, καταφυ- 

γοῦσα πρὸς ϑεῶν εὐχάς τε καὶ λατρείας" ὅϑεν δὴ κα- 
ϑαρμῶν τὲ καὶ τελετῶν τυχοῦσα ἐξάντη ἐποίησε τὸν 
αὐτὴν ἔχοντα πρός τε τὸν παρόντα καὶ τὸν ἔπειτα 

χρόνον, λύσιν τῷ ὀρϑῶς μανέντι τε καὶ κατασχομέγων 
τῶν παρόντων κακῶν εὑρομένη. τρίτη δὲ ἀπὸ δῖου- 
σῶν κατοχὴ τε καὶ μανία, λαβοῦσα ἁπαλὴν καὶ ἄβα- 
τον ψυχὴν, ἐγείρουσα καὶ ἐκβαξχεύουσαὶ κατά τε 
δὺς καὶ κατὰ τὴν ἄλλην ποίησιν, μυρία τῶν πα- 

λαιῶν ἔργα κοσμοῦσα τοὺς ἐπιγιγνομένους παιδεύει. 
ὃς δ᾽ ἂν ἄνευ μανίας ἸΠουσῶν ἐπὶ ποιητικὰς ϑύρας 
ἀφίκηται, πεισϑεὶς ὡς ἄρα ἐκ τέχνης ἱπανῶς ποιη- 
τὴς ἐσόμενος, ἀτελὴς αὐτός τε καὶ ἡ ποίησις ὑπὸ τῆς 
τῶν μαινομένων ἢ τοῦ σωφρονοῦντος ἠφανίσϑη. 

τοσαῦτα μὲν σοι καὶ ἕτε πλείω ἕγω μανίας γιγνομέ- 
γης ἀπὸ ϑεῶν λέγειν καλὰ ἔργα. ὥστε τοῦτό γε αὐτὸ 
μὴ φοβώμεϑα' μηδέ τις ἡμᾶς λόγος ϑορυβείτω, δὲε- 
διττόμενος ὡς πρὸ τοῦ κεκινημένου τὸν σώφρονα 
δεῖ προαιρεῖσθαι φίλον" ἀλλιὰ τόδε πρὸς ἐκείνῳ δεί- 
ξας φερέσθω τὰ γικητήρια, ὡς οὐκ ἐπ ὠφελείᾳ ὃ 
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ἔρος τῷ ἐρῶντι καὶ τῷ ἐρωμένῳ ἐκ ϑεῶν ἐπιπέμπε- 
ται. ἡιν δὲ ἀποόδεικτέον αὖ τοὐναντίον, ὡς ἐπὶ 
εὐτυχίᾳ τῇ μεγίστῃ παρὰ ϑεῶν ἢ τοιαύτη μανία δί- 
δοται. ἡ δὲ δὴ ἀπόδειξις ἔσται δεινοῖς μὲν ἄπιστος, 

σοφοῖς δὲ πιστή. δεῖ οὖν πρῶτον ψυχῆς φύσεως πέρι 
ϑείας τὸ καὶ ἀνθρωπίνης, ἰδόντα πάϑη τε καὶ ἔργα, 
τἀληϑὲς νοῖσαι. ἀρχὴ δὲ ἀποδείξεως δε" Πᾶσα ψυ- 
χὴ, ἀϑάνατος. τὸ γὰρ ἀεικίνητον, ἀϑάνοτον" τὸ δ᾽ 

ἄλλο κινοῦν, καὶ ὕπ᾽ ἄλλου ᾿ιγούμενον, παῦλαν ἔχον 
κινήσεῶς, ποῦλαν ἔ ἔχ “δῦ ζωῆς. ΌΡΟΥ δὴ τὸ αὑτὸ Αἰ" 

γοῦν, ἅτε οὔκ ἀπολεῖπον ἑαυτὸ, οὔποτε λήγει πενού- 
μξνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσα κινεῖται, τοῦτο πη- 
γὴ καὶ ἀρχὴ κινήσεως. ἀρχὴ δὲ, ἀγένητον. ἐξ ἀρχῆς 
γὼρ ἀνάγκη πᾶν τὸ γιγνόμενον γίγνεσθαι, αὐτὴν δὲ 
μηδ᾽ ἐξ ἕγός. εἰ γὰρ ἕκ του ἀρχὴ γίγνοιτο, οὐκ ἂν 
ἐξ ἀρχῆς γίγνοιτο. ἐπειδὴ" δὲ ἀγένητόν ἐστι, καὶ 
ἀδιάφϑορον αὐτὸ ἀνάγκη εἶναι. ἀρχῆς γὺρ ἐ ἄπο- 
λομένης, οὔτε αὐτή ποτὲ ἕκ τοῦ, οὔτε ἄλλο ἐξ ἐκεί- 

γης γενήσεται" εἴπερ ἐξ ἀρχῆς δεῖ τὰ πάντα γίγνεσθαι. 
οὕτω δὴ κινήσεως μὲν ἀρχὴ, τὸ αὑτὸ κινοῦν. τοῦτο 
δὲ οὔν ἀπόλλυσθαι οὔτε γίγνεσθαι δυνατόν" ἢ 
παντα τε οὐρανὸν, πᾶσάν τε γῆν συμπεσοῦσαν στῆ- 
γαι, καὶ μήποτε αὖϑις ἔχειν στῆναι ὅϑεν πινηϑέντα 
γενήσεται, ἀϑανάτου δὲ πεφασμένου τοῦ ὕφ᾽ ἕἑαυ- 
τοῦ ἠῤεμκενδε ψυχῆς οὐσίαν τε καὶ λόγον τοῦτο 

αὐτό τις λέγων οὐκ σἱοχυνεῖται. πῶν γὲὺρ δῶμα ᾧ 
μὲν ξξωδεν τὸ κινεῖ Ἶσϑαι, ὄψυγχον" ᾧ δὲ ἔνδοϑεν αὖ- 
τὸ ἐξ αὑτοῦ, ἔμψυχογ' ὡς ταύτης οὔσης φύσεως τυ: 

χῆς. εἰ δ᾽ ἔστι τοῦτο οὕτως ἔχον, μὴ ἀλλό τι εἶναι 
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τὸ αὐτὸ αὑτὸ κινοῦν, ἢ ψυχήν" ἐξ ἀνάγκης ἀγένης 
τὸν τε χαὶ ἀϑάνατον ψυχὴ ἂν εἴη. περὶ μὲν οὖν ἀ- 
ϑανασίας αὐτῆς ἱκανῶς. περὶ δὲ τῆς ἰδέας αὐτῆς 

ὧδε λεκτέον" οἷον μὲν ἐστι,. πάντη πάντως ϑείος εἷἶ- 

γαν καὶ μακρᾶς διηγήσεως" ᾧ δὲ ἔοικεν, ἀνϑρωπίνης. 
τὲ καὶ ἐλάττονος. ταὺτῃ οὖν λέγωμεν, ἔοιχξε δὴ τὴ 
ξυμφύτῳ δυνάμει ὑποπτέρου ζεύγους τὲ καὶ ἡνιό- 
ἄν: ϑεῶν μὲν οὖν ἵπποι τὲ καὶ ἡνέσχοι πάντες, αὖ- 

τοΐ τε ἀγαϑοὶ καὶ ἐξ ἀγαϑῶν: τὸ δὲ τῶν ἄλλων μέ: 

μίξται. καὶ πρῶτον μὲν ἡμῶν ὁ ἄρχων συνωρίδος 
ἡνιοχεῖ, εἶτα τῶν ἵππων ὃ μὲν αὐτῷ καλός τε καὶ 

ἀγαϑὸς, καὶ ἐκ τοιούτων" ὃ δὲ, ἐξ ἐναντίων τὲ καὶ 

ἐναντίος. χαλεπὴ δὴ καὶ δύσκολος ἐξ ἐξ ὧν ἄγκης ῇ περὶ 

ἡμᾶς ἡνιόχησις. πῆ δὴ οὖν ϑνητόν τε καὶ ἀϑάγνατον 

ζῶον ἐκλήϑη, πειρατέον εἰπεῖν. ἡ ψυχὴ πᾶσα παν- 

τὸς ἐπιμελεῖταν τοῦ ἀψύχου: πάντα δὲ οὐρανὸν πε- 
οὐπαλεῖ; ἄλλοτε ἐν ἄλλοις εἴδεσι γιγνομένη. τέλεα μὲν 

οὖν οὖσα καὶ ἐππαρ μέρ μετεωροπολεῖ τε καὶ ἅπαν- 
τα τὸν κόσμον διοικεῖ ἢ δὲ, πτεροῤῥνυὴ 'σασα φέρε- 
ται, ἕως ἂν στερεοῦ τιγος ἀντιλάβηται: οὗ κατοικι- 
σϑεῖσα, σῶμα γήϊνον λαβοῦσα, αὐτὸ αὑτὸ δοκοῦν 
κινεῖν διὰ τὴν ἐκείνης δύναμιν, ζῶον τὸ ξύμπαν ἐ- 
κλήϑη, ψυχὴ καὶ σῶμα παγέν: ϑνητόν τ' ἔσχεν ἐπὼ- 

γυμίαν" ἀϑάνατον δὲ, οὐδ᾽ ἐξ ἑνὸς λόγου λελογι- 
σμένου, ἀλλὰ πλαττομένου, οὔτε ἰδόντες, οὔτε ἵκα- 

νῶς νοήσαντες ϑεὸν, ἀϑάνατον τὶ ζῶον, ἔχον μὲν 
ψυχὴν, ἔχον δὲ σῶμα" τὸν ἀεὶ δὲ χρόνον ταῦτα ξυμ- 
πεφυκότα. ἀλλὰ ταῦτα μὲν δὴ ὅπη τῷ ϑεῷ φίλον, 

ὶ ὶ ρος τς 
ταύτῃ ἐχέτω τὲ καὶ λεγέσϑω. τὴν ὃ αἰτίαν τῆς τῶν 
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Ἵ »" 3 . ὁ ὦ 5. Ὁ -“ » δὰ τ ἘΠ.) 
πτερῶν ἀποβολῆς, δι ἣν ψυχῆς ἀποῤῥεῖ, λάβωμεν, 

ΜΞ Π Π ᾿ ς -" 

ἔοτι δὲ τις τοιάδε. πέφυκεν ἡ πτεροῦ δύναμις τὸ 
᾿] ͵ “ Γχ -ὗρὥὦ ἣ »-“᾿7΄Ὃ΄3Ρ 

ἐμβροιϑὲς ἄγειν ἄνω μετεωρίζουσα, ἣ τὸ τῶν ϑεῶν 
᾿ ᾽ -» ᾿ ῃ “ Ἃ 

γένος οἰκεῖ. κεχοιγώγηπε δὲ πὴ μάλιστα τῶν περὶ τὸ 
σῶμα τοῦ ϑείου ψυχή. τὸ δὲ ϑεῖον, καλὸν, σοφὸν, 

, “-Ὁ “ Ὁ ᾿ ᾿ 

ἀγαϑὸν, καὶ πᾶν ὃ, τι τοιοῦτο. τούτοις δὴ τρέφεταί 
ω- Ὁ - , 3 

τε καὶ αὔξεται μάλιστα τὸ τῆς ψυχῆς πτέρωμα, αὖ- 

σχρῷ δὲ καὶ κακῷ καὶ τοῖς ἐναντίοις φϑίνει τε καὶ 
, Υ ᾿ Γ «ες Α ᾽ 32 - . 

διόλλυται. ὃ μὲν δὴ μέγας ἡγεμὼν ἐν οὐρανῷ Ζεὺς, 
Ψ ΕῚ -ὉὟ᾿ 

πτηνὸν ὅρμα ἐλαύνων, πρῶτος πορεύεται, διακο- 
-- ΕῚ - Ὁ] ’ 

σμὼν πάντα καὶ ἐπιμελούμενος" τῷ δ᾽ ἕπεται στρα-. 
τιὰ ϑεῶν τε καὶ δαιμόνων, κατιὶὰ ἕνδεκα μέρη κεκο- 

ἢ δ. Ἐν “ , -“ 

σμημένη. μένει γὰρ Εστέα ἐν ϑεῶν οἴκῳ μόνη" τῶν 
᾿ Ἵ » Ὁ “ ᾿ - Ν , 

δὲ ἄλλων ὅσοι ἐν τῷ τῶν δώδεκα ἀριϑμῷ τεταγμένοι 
2) ς .᾿ ι - Θ , . 

ϑεοὶ ἄρχοντες, ἡγοῦνται κατὰ τάξον ἣν ἕκαστος ἔτά- 
»9 Ἀ . “5 κ ἢ ω’ Ἀ ὃ “Ὃ 
Ζζϑη. πολλαὶ μὲν οὖν καὶ μακάριαν ϑέαν τε καὶ θιεξ- 

Ἄ Ὁ οι ᾿ -Ὁ- ᾿ 3 } 

οὗοι ἐντὸς οὐρανοῦ, ὃς ϑεῶν γένος εὐδαιμόνων ἔπι- 
στρέφεται, πράττων ἕκαστος αὐτῶν τὸ αὑτοῦ. ἕπε- 
ται δὲ ὃ ἀεὶ ϑέλων τὰ καὶ δυγάμενος. φϑόγος γὰρ 

- Ἷ « ᾿ " -Ὁ 

ἕξω χοροῦ ϑείου ἵσταται. ὅταν δὲ δὴ πρὸς δαῖτα τὸ 
) ’ ͵ ΕῚ ι “Ὁ καὶ ἐπὶ ϑοίνην ἴωσιν, ἄκραν ἐπὶ τὴν οὐράνιον ἀψῇ- 

᾿ 2} 323, ᾿ ᾿ -ο 2 

δὰ πορεύονται πρὸς ἄναντες ἤδη. τὰ μὲν ϑεῶν ὀχή- 
3 δς, 2 2» Ῥν 

ματα ἰσοθόόπως εὐήνια ὄντα, ῥυ δίως πορεύεται τὰ 
2! 4, ῳ 

δὲ ἀλλα πορεύονται μόγις. βρίϑει γὰρ ὃ τῆς κάκης 
σ Ἂν: ) -Σ“Ο «ει 

ὅππος μετέγων, ἐπὶ γῆν ῥέπων τὰ καὶ βαρύνων, ἦν 
ι -- ψ. ᾿ ς ἢ αὐΐν. κα ἢ 3» " μὴ καλῶς ἢ τεϑραμμένος ὑπὸ τῶν ἡνιόχων. ἔνϑα δὴ 

Ν ἡ μ 7 »"Ἢ : 

πόνος τὲ καὶ ἀγὼν ἔσχατος ψυχῇ πρόκειται. αἷ μὲν 
ἢ ἣν : ε 2 32, 

γὰρ ἀϑάνατοι καλούμεναι, ἡνίκα ἂν πρὸς ἄκρῳ γέ- 
Σ ᾿ φῳ - . 3 ψώνταις, ἔξω πορευϑεῖσαι ἔστησαν ἐπὶ τῷ τοῦ οὔρας 
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νοῦ νώτῳ. ἱστάσας δὲ αὐτὰς περιάγειν ἢ περιφορά" 
αὖ δὲ ϑεωροῦσι Γ ἔξω τοῦ; οὐρανοῦ. τὸν δὲ ὗ ὕπερου- 
ράνιον τόπον οὐτὲ τις ὕμνησέ πω τῶν τῇδε ποιητὴς, 

οὔτε ποϑ' ὑμνήσει καὶ ἀξίαν. ἔχει δὲ ὧδε. τολμη- 

τέον γὰρ οὖν τόγε ἀληϑὲς. εἰπεῖν, ἄλλως τὲ καὶ περὺ 
ἀληϑείας λέγοντα. ἣ Ἷ ἢ γὼρ ἄχρώματός τε καὶ ἀὐχημᾶς 
τιστος καὶ ἀναφὴς οὐσία ὄντως οὖσα ψυχῆς κυβερ- 
γνήτῇ, μόνῳ ϑὲ ἑατῇ γῷ χρῆται" περὶ ἣν τὸ τῆς ὅλης 

ϑοῦς ἐπιστήμης, γένος τοῦτον ἔχει τὸν τόπον. ἅτ᾽ οὐ» 
ϑεοῦ διάνοια γῷ τὲ καὶ ἐπιστήμῃ ἀχηράτῳ στρεφο- 
μένη, καὶ ἁπάσης ψυχῆς, ὅσην ἂν μέλλῃ τὸ προοῆ- 
κον δέξεσϑαι, δοῦν διὰ χρόνου τὸ ὃν, ἀγαπᾷ τε 

καὶ ϑεωροῦσα τἀληϑὴ τρέφεται καὶ εὐπαϑ εἴ, ἕως ἂν 
κύκλῳ ἢ περιφορὰ εἰς ταὐτὸν περιεγέγκῃ. ἐν δὲ τῇ 
περιόδῳ καϑορᾷ μὲν αὐδὰν δικαιοσύνη, καϑορᾷ δὲ 
σωφροσύνη, καϑορᾷ ὃ δὲ ἐπιστήμη, οὐχ ἢ γένεσις 
πρόσεστιν" οὐδ᾽ ἢ ἐστί που ἑτέρα ἐν ἑτέρῳ οὖσα, ὧν 
ἡμεῖς γνῦὺν ὄντων καλοῦμεν" ολλὼ τὴν ἐν τῷ ὃ ἐστιν 

0» ὕντως ἐπιστὴμην οὖσαν, καὶ τἄλλα ὡσαύτως τὰ 

ὄντως ὄντα ϑεασαμένη, καὶ ξστιαϑεῖσα, δῦσα πάλιν 

εἰς τὸ εἴσω τοῦ οὐρανοῦ, οἴκαδε ἦλθεν. ἐλϑούσης δὲ 
αὐτῆς ὃ ἡνίοχος πρὸς τὴν φάτγην τοὺς ἵππους στή- 
σας, τρρεύνλι; ἀμβροσίαν τε καὶ ἐπὶ αὐτῇ νέκταρ 
ἐπότισε, καὶ οὗτος μὲν ϑεῶν βίος. αἵ δὲ ἀλλαι ψυ- 

χαὶ, ἡ μὲν ἄριστα ϑεῶν ἑπομένη καὶ εἰκασμένη ὕπερ- 

ῇρεν εἰς τὸν ἔξω τόπον τὴν τοῦ ἡνιόχου χεφαλὴν, 
καὶ συμπεριηνέχϑη τὴν περιφορὰν, Θϑορυβουμένη 
ὑπὸ τῶν ἵππω», κοὶ μόγις καϑορῶσα τὰ ὄντα. ἡ δὲ 
τοτὲ μὲν ἢρ", τοτὲ δὲ καὶ ἔδυ" βιαζομένων» δὲ τῶν 

ν 
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ἵππων, τὼ μὲν εἶδε, τὰ δ᾽ οὔ, αἵ δὲ δὴ ἄλλαι, γλι- 
χόμεναε μὲν ἅπασαι τοῦ ἄγω, ἕπονται, ἀδυνατοῖσαι 

δὲ, ὑποβρύχιαι συμπεριφέρονται, πατοῦσαι ἀλλή- 
λαις καὶ ἐπιβάλλουσαι, ἑτέρᾳ πρὸ τῆς ἑτέρας πειρῶ- 
μένη γενέσθαι. ϑόρυβος οὖν καὶ ἅμιλλα καὶ ἱδρὼς 
ἔσχατος γίγνεται. οὗ δὴ, κακίᾳ ἡνιόχων, πολλαὶ μὲν 
πολλύν πολλαὶ δὲ πολλὰ πτερὰ ϑραύοντιαι πᾶ- 
σαν δὲ,: πολὺν ἔχουσαι πόνον, ἀτελεῖς τῆς τοῦ ὄντος 

ϑέας ἀπέρχονται" καὶ ἀπελθϑοῦσαι τροφῇ δοξαστὴ 

χρῶνται. οὗ δὴ ὃ ἕνεχ ἢ πολλὴ ἢ σπουδὴ, τὸ ἀληϑείας 
ἐδεῖν πεδίον οὗ ἐστιν. ἢ τε δὴ προσήχουσα ψιχῆς 

τῷ ἀρίστῳ γομὴ, ἐκ τοῦ ἐκεῖσε λειμῶνος τυγχάνει οὔ- 

σα" ἢ τε τοῦ πτεροῦ φύσις, ᾧ ψυχὴ κουφίζεται, τοὐ- 
τῷ τρέφεται. ϑεσμός τε ̓ Ηδραυτείας ὅδε, ἥτις ἂν ψυ- 
χὴ ϑεῷ ξυνοπαδὸς γενομένη, κατίδῃ τὶ τῶν ἀληϑῶν, 

μέχον τε τῆς ἑτέρας περιόδου εἶναι ἀπήμονα κἂν 
ἀεὶ τοῦτο δύνηται πονεῖν, αἰεὶ ἀβλαβὴ εἶναι" ὅταν 
δὲ ἀδυνατήσασα ἐπισπέσϑαι, μὴ ἴδη, καὶ τινε συν- 
τυχίᾳ χρησαμένη, λήϑης τε καὶ κακίας πλησϑεῖσα βα- 
ρυνϑῇ, βαρυνθεῖσα δὲ πτεροῤῥνυήσῃ τε καὶ ἐπὶ τὴν 
γὴν πέσῃ, τότε νόμος ταύτην μὴ φυτεῦσαι εἰς μηδε- 
μίαν ϑήρειον φύσιν ἔν τῇ πρώτῃ. γενέσει: ἀλλὰ τὴν 
μὲν πλεῖστα ἰδοῦσαν, εἰς γονὴν ἀνδρὸς γενησομέγου 
φιλοσόφου, 1) φιλοκάλου, ἢ μουσικοῦ τινος καὶ ἐρω- 
τικυῦ" τὴν δὲ δευτέραν, εἰς βασιλέως ἐγνόμου, 3) πολε- 
μικοῦ καὶ ἀρχικοῦ' τρίτην, εἰς πολιτικοῦ, Ἶ τίνος οἷ- 

κογνομικοῦ, ἢ χρηματιστικοῦ" τετάρτην, εἰς φιλοπό- 
ὕου γυμναστικο ἤὰ ο περὶ σώμα τος ἴασιν τινὰ ἐσομὲς 
ϑΌγ' πέμπτην, μαντικὸν βίον, ἢ τινὰ τελεστικὸ» ἕα 
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ἕξουσαν" ἕκτην, ποιητικόν" ἑβδόμη, γεωμετρικὸς, ἢ 
δημιουργικός" ὀγδόη,, σοφιστικὸς, ἢ δημοκοπικός" 
ἐνάτη, τυραννικός. ἐν δὲ τούτοις ἅπασιν ὃς μὲν ἂν 

δικαίως διάγῃ, ἀμείνονος μοίρας μεταλαμβάνει" ὃς 
δ᾽ ἂν ἀδίκως, χείρονος. εἰς μὲν γὰρ τὸ αὐτὸ ὅϑεν 

ἥκει ἢ ψυχὴ ἑκάστη, οὐ καϑικγεῖται ἐτῶν μυρίων, 
(οὐ γὰρ πτεροῦται πρὸ τοσούτου χρόνου) πλὴν ἢ 
τοῦ φιλοσοφήσαντος ἀδόλως, ἢ παιδεραστήσαντος 
μετιὶ φιλοσοφίας. αὗται δὲ τρίτῃ περιόδῳ τὴ χιλιδ- 
τεῖ, ἐὰν ἕλωνται τρὶς ἐφεξῆς τὸν βίον τοῦτον, οὕτω 
πτερωϑεῖσαι, τρισχιλιοστῷ ἕτει ἀπέρχονται. αἵ δὲ 
ἄλλαι, ὅταν τὸν πρῶτον βίον τελευτήσωσι, κρίσεως 
ὅτυχον. κριϑεῖσαι δὲ, αἵ μὲν εἰς τὰ ὑπὸ γῆς δικαιω- 

τήρια ἐλϑοῦσαι, δίκην ἐκτένουσιν: αἵ δ᾽ «εἰς τοῦ οὐ- 
ρανοῦ τινὰ τόπον ὑπὸ τῆς δίκης κουφισϑεῖσαι, διά 

γουσιν ἀξίως οὗ ἐν ἀνθρώπου εἴδει ἐβίωσαν βίου. τῷ 
δὲ χιλιοστῷ ἀμφότεραι ἀφικνούμεναι ἔπὶ κλήρωσίν 
τε καὶ αἵρεσιν τοῦ δευτέρου βίου͵ αἱροῦνται ὃν ἂν 
ἐθέλῃ ἑκάστη. ἔγϑα καὶ εἰς θηρίου βίον ἀνθρωπίνη 
ῳ υγὴ ἢ ἀφικνεῖται, καὶ ἐκ θηρίου, ὃς ποτε ἄνϑρωπος 

ἣν», πάλιν εἰς ἄνϑρωπον. οὔ γὰρ ἢγε μήποτε ἰδοῦσα 
τὴν ἀλήϑειαν εἰς τόδε ἥξ ἤξει τὸ σχῆμα. δεῖ γὰρ ἄνϑρω- 

πον ξυνιέναι κατ᾽ εἶδος λεγόμενον, ἐκ πολλῶν ἰὸν 
αἰσϑήσεων εἰς ἕν λογισμῷ ξυναιρούμενον. τοῦτο δὲ 
ἐστιν ἀνάμνησις ἐκείνων ἃ ποτ᾽ εἶδεν ἡμῶν. ἢ ψυχὴν, 
συμπορευϑεῖσα ϑεῷ, καὶ ὑπεριδοῦσα ἃ νῦν εἶναι 
φαμὲν, καὶ ἀνακύψασα εἰς τὸ ὄντως ὄν. διὸ δὴ δι- 
καίως μόνη πτεροῦται ἡ τοῦ φιλοσόφου διάνοια, 
πρὸς γὰρ ἐκείγοις ἀεί ἐστι μνήμη κατὰ δύναμιν, πρὸς 
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οἷσπερ ὃ ϑεὸς ὧν, ϑεῖός ἐστι. τοῖς δὲ δὴ τοιούτοις 
ὁ «ες . ᾿ 2 “Ὁ ’ , Φ-Ὁ 

ἀνὴρ ὑπομνήμασιν ὀρθῶς γρώμενος, τελέους ἀξὺ τες 
μι “Ὶ " »»ἵ ΕῚ 

λετεὺς τελούμενος, τέλεος ὄντως μόνος γίγνεται. ἐξι- 
Ἀ Γ ᾿ “- ΒῚ ’ ΄ Ἀ 

στάμενος δὲ τῶν ἀνϑρωπίγων σπουδασμάτων, καὶ 

πρὸς τῷ ϑείῳ γιγνόμενος, γουϑετεῖται μὲν ὑπὸ τῶν 

πολλῶν, ὡς παρακινῶν, ἐνθουσιέζων δὲ λεληϑς τοὺς 
πολλούς. ἔστι δὴ οὖν δεῖ εὔρο ὃ πᾶς ἥκων 1όγος π 
τῆς τετάρτης μανίας, ἵν᾿ ὅταν τὸ τῆδε τὶς δρῶν ΗΝ 
λος, τοῦ ἀληϑοῦς ἀναμιμνησκόμενγος, ΣΡ ΟΝΗ 
τῷ καὶ ἀναπτερούμονος προϑυμῆται ἀναπτέσϑ αν 
ἀδυνατῶν δὲ, ὄρνεϑος δίκην βλέπων ἄγω, τῶν κάτω 
δὲ ἀμελῶν, αἰτίαν ἔχει ὡς μανικῶς διακείμενος. ὡς ἄρα 
αὕτη πασῶν τῶν ἐνθὀυσιάσεων ἀρίστη τε καὶ ἐξ ἀ- 

ρίστων τῷ τε ἔχοντι καὶ τῷ κοινωγνοῦντι αὐτῆς γέγνε: 
ται" καὶ ὅτι ταὗτης μετέχων τῆς μανίας ὃ ἐρῶν τῶν 

γ- Ὁ 

καλῶν, ἐραστὴς καλεῖται. καϑύπερ γὼ εἴρηται, πε ίζπ 
λ ᾿ ωῶ' ΖῸὺΝ σὰ μὲν ἀνθρώπου ψυχὴ φύσει τεϑέαται τὰ ὄντα" (}] 

5 

οὐκ ἂν ἔλιϑῶν εἰς τόδε τὸ ζῶο») ἀναμιμνήσκεσθαι ὃ 
ἐκ τῶνδε ἐκεῖνα, οὐ ὅῴάδιον ἁπάσῃ, οὔτε ὅσαν βρα- 

᾿ τι - 2) 3 ο ο ΕῚ 

χέως εἶδον τότε τἀκεῖ, οὐϑ' αἵ δεῦρο πεσοῦσαι ἐδυσ- 
ΕΙ 3, Φ ᾿ -Ὁ ς -» ΣΝ . 53, 

τύχησαν' οὔτε ὑπὸ τινῶν ὁμιλιῶν ἐπὶ τὸ ἄδικον 

τραπύμεναι, ᾿λήϑην ὧν τότε ᾿δορῖ ἱξ ἐρῶν ἔσχον. ὀλέγαι 
δὴ λείπονται αἷς τὸ τῆς μνήμης ἱκαπῶς σιάρεστι»: 

αὑταν δὲ, ὅπόταν τὶ τῶν ἐκεῖ ὁμοίωμα Ἰδοῖσιν, ἐχκ- 

πλήττονται, καὶ οὐκεϑ᾽ αὑτῶν γίγνονται. ὃ δ᾽ ἐστὶ 
τὸ πάϑος ἀγνοοῦσι, διὰ τὸ μὴ ἱκανῶς διαισϑάνε- 

᾿ 4 Π 3 Ἃ ι ᾿ς, 

ῦϑαι. δικαιοσύνης μὲν οὖν καὶ σωφροσύνης, καὶ 
ω 2 Π »Ὕ 3 2 ; 3φων } 
ὅσα α λλὰα τίμια ψυχαῖς, οὐκ ἔνεστι φόγγος οὐδὲν ἐν 

-“ο "ὃ ς Ι ΘΑ, ΑΥ } 3 δ ἀρῶ 2 Υ̓ 

τοῖς τῇδε ὁμοιώμασιν' ἀλλὺ δὲ ἀμυδυοῶν ὁρ)άνων 

Ῥχηλτ.. ΤΙ ΥΠ1. ( 
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μόγις αὐτῶν καὶ ὀλίγοι ἐπὶ τὰς εἰκόνας τόντες, ϑεῶγα 

ται τὸ τοῦ εἰκασϑέγτος γένος. κάλλος δὲ τότε ἣν ἐδεὶν 
ο; 3 - »Ξ , 

λαμπρὸν, ὁτὲ σὺν εὐδαίμονι χορῷ μακαρίαν ὄψιν τὸ 
ᾺἋ ’ ς ᾿ Ν ι ι « -Ὁ 32! ᾿ ΡῚ 

καὶ ϑέαν ἑπόμενοι μετὰ μὲν Ζιὸς ἡμεῖς, ἄλλοι δὲ μετ 
3ὴα αὶ »Ον ---} ᾿ Ἂς “οὖ - τ" Ρ 

ἄλλου ϑεῶν, εἰδόν τὸ καὶ ἐτελοῦντο τελετῶν ην ὃϑέ- 
Τὴ Ἵ «" » Π 

μὶς λέγειν μακαριωτάτην" ἣν ὀργιάζομεν ὁλόκληροι μὲν 
3 » -' .“ ε “ ᾿ 

αὐτοὶ ὄντες, καὶ ἀπαϑεῖς κακῶν ὅσα ἡμᾶς ἐν ὑστέρῳ 

χρόνῳ ὑπέμεγνεν' ὁλόκληρα δὲ καὶ ἁπλᾶ καὶ ἀτρεμῆ 
32 

καὶ εὐδαίμονα φάσματα μυούμενοί τε καὶ ἐποπτεὺ- 
ον»τες ἐν αὐγῇ καϑαρᾷ καϑαροὶ ὄγτες καὶ ἀσήμαν- 
τοι τούτου ὁ νῦν Νὰ σῶμα περιφέροντες ὀνομάζομεν 
2 ᾽ ᾽ “- ι ᾿ 

ὀστρέου τρόπον δεδεσμευμενοι. ταῦτα μὲν οὖν μνήμῇ 
" 3. αἱ ἱ - Υ Ὁ , 3237 

κεχαρίσθω, δι ἣν πόϑῳ τῶν τότε γῦν μακρότερα εἷς 
Ἃ Υ ᾿ , “ 

θηταῖι. περὶ δὲ κάλλους, ὥςπερ εἴπομεν, μετ ἐκείνων 
ς: 2 5.» δος ΘΩ͂ ᾿ 3 δὲ ἔλαμπεν τόν. δεῦρό τε ἐλϑόντες κατειλήφαμεν αὖ- 

; -Ὁ- 32 5 “Ὁ « 

τὸ διὰ τῆς ἐναργεστάτης αἰσϑήσεως τῶν ἡμετέρων 

στίλβον ἐναργέστατα. ὄψις γὰρ ἡ ἡμῖν ὀξυτάτη τῶν 
διὰ τοῦ σώματος ἔρχεται αἰσϑήσεων, φρόνησις οὐχ 
ὁρᾶται. δεινοὺς γὰρ ἂν παρεῖχεν ἔρωτας, εὖτυ τοιοῦ- 

ς Ὁ τ τ " 3 ἃ» 3 

τὸν ἑαυτῆς ἐναργὲς εἴδωλον παρεΐχετο εἰς ὄψιν τὸν, 
! ἰ ΕῚ »-"ο 

καὶ τὰλλα ὁσαὰ ἐρ ραστά. νῦν δὲ κάλλος μόνον ταύτην 
ἔσχε μοῖραν, ὥστ᾽ ἐκφαγέστατον εἶναι καὶ ἐρασμιώ- 
τατον. ὃ μὲν οὖν μὴ νεοτελὴς, ἢ διεῳϑαρμξνος, οὐκ 
ὀξέως ἐνθένδε ἐκεῖσε φέρεται πρὸς αὐτὸ τὸ κάλλος, 

3 “Ὸ - ο 2 

ϑεώμενος αὐτοῦ τὴν τὴδε ἐπωνυμίαν. ὡστε οὐ σἕπ- 
᾿ -Ὁ 2 - "-Χἣς βέται προσορῶν, ἀλλ᾽ ἡδονῇ παραδοὺς, τετράποδος 

2 -Ὁ - ε 

γόμῳ βαίνειν ἐπιχειρεῖ, καὶ παιδοσπορεῖν" καὶ ὕβρει 
ο 3 , 9.23 3 ᾿ ῃ 

προσομιλῶν, οὐ δέδοικεν, οὐδ᾽ αἰσχύνεται παρὰ φὺ- 
σιν ἡδονὴν διώκων. ὁ δὲ ἀρτιτελὴς, ὃ τῶν τότε πο- 
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λυϑεάμων, ὅταν ϑεοειδὲς πρόσωπον ἴδη, κάλλος εὖ 

μεμιμημένον, ἢ τινα ἀσώματον ἰδέαν, πρῶτον μὲν 
ἔφριξε, καί τι τῶν τότε ὑπῆλϑεν αὐτὸν δειμάτων" εἶ- 
τὰ προσορῶν, ὡς ϑεὸν σέβεται" καὶ, εἰ μὴ δεδίει τὴν 

Ν , ὩΣ ἀν ΣΝ ᾿ τῆς σφόδρα μανίας δόξαν, θύοι ἂν, ὡς ἀγάλματι καὶ 
ϑεῷ, τοῖς παιδικοῖς. ἰδόντα δὲ αὐτὸν, οἷον ἐκ τῆς 

φρίκης μεταβολὴ τε καὶ ἰδρὼς καὶ ϑερμότης ἀήϑης 
λαμβάνει. δεξάμενος γὰρ τοῦ κάλλους τὴν ἀπορόδοὴν 

διὰ τῶν ὀμμάτων, ἐθερμάνθη ἢ ἡ τοῦ πτεροῦ φύσις 
ἄρδεται. ϑερμαγϑέντος δὲ ἐτάκη τὰ περὶ τὴν ἕκφυ- 

σιν, ἃ πάλαι ὑπὸ σκληρότητος συμμεμυκότα εἶργε 
μὴ βλ αστάγειν. ἐπιῤῥυείσης δὲ τῆς τροφῆς, ᾧδησὲ τϑ 
καὶ ὥρμησε φύεσθαι ἀπὸ τῆς ῥίζης ὃ τοῦ πτεροῦ 
καυλὸς ὑπὸ πᾶν τὸ τῆς ψυχῆς εἶδος. πᾶσα γὰρ ἢν 

τοπόλαι πτερωτὴ. ζεῖ οὖν ἐν τούτῳ ὕλη καὶ ἀγακη- 

χέει, χαὶ ὅπερ τὸ τῶν ὁδοντοφυούντων πάϑος περὸ 
τοὺς ὀδόντας γέγγεται ὅταν ἄρτι φύωσι , λνῆσίς τε 

καὶ ἀγανάκτησις περὶ τὰ οὖλα, ταὐτὸν δὴ πέπονθεν 
ἢ) τοῦ πτεροφυεῖν ἀρχομένου ψυχή" ζεῖ τε καὶ ἀγα- 
»ακτεῖ καὶ γαργαλέζε ται φύουσα τὰὶ πτερά. ὅταν μὲν 
οὖν βλέπουσα πρὸς τὸ τοῦ παιδὸς κάλλος, ἐκεῖθεν 
μέρη ἐπιόντα δὴ που καὶ ῥέοντα, ἃ δὴ διὰ ταῦτα 
ἵμερος καλεῖται, δεχομένη τὸν ἵμερον ἀρδηταί τε καὶ 

ϑερμαίνηται, λωφᾷ τε τῆς ὀδύνης καὶ γέγηθεν" ὅταν 
δὲ χωρὶς γένηται καὶ αὐχμήσῃ, τὰ τῶν διεξόδων στό- 
“ματὰ ἢ τὸ πτερὸν ὁρμᾷ συναναινόμενα, μύσαντα 
ἀποκλείει τὴν βλάστην τοῦ πτεροῦ. ἡ δ᾽ ἐντὸς μετὰ 

τοῦ ἱμέρου ἀποχεχλεισμένη, πηδῶσα οἷον τὰ σφὺ- 
ζοντα, τῇ διεξόδῳ ἐγχρίει ἑκάστῃ τῇ καϑ᾽ αὑτήν, 

ἕ Δ 
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ὥστε πᾶσα κεγτουμένη : κύκλῳ ἡ ψ ὑχὴ οἰστρῇ καὶ ὁ- 

δυνᾶται" μγήμην δ᾽ αὖ ἔχουσα τοῦ καλοῦ γέγηϑεν. 
ἐκ δ᾽ ἀμφοτέρων μεμιγμένων ἀδημονεῖ τὸ τῇ ἄἅτο- 
πίᾳῳ τοῦ πάϑους, καὶ ἀποροῦσα λυττᾷ" καὶ ἐμμανὴς 

οὖσα, οὔτε νυκτὸς δύναται καϑεύδειν, οὔτε μεϑ᾽ ἥτ 
μέραν οὗ ἂν ἢ μένειν. ϑεῖ δὲ ποθοῦσα ὅπου ἂν οἴη 

ταῦ ὄψεσϑαι τὸν ἔχοντα τὸ κάλλος. ἰδοῦσα δὲ καὶ 
ἐποχετευσαμένη ἵμερον, ξλυσὲ μὲν τὰ τότε σὐάπες 
φραΐμένα, ἀναπνοὴν δὲ λαβοῦσα, κέντρων τὸ καὶ 
ὠδίνων ἔληξεν. ἡδονὴν δ᾽ αὖ ταύτην γλυκυτάτην ἐν 
τῷ παρόντι καρποῦται. ὅϑεν δὴ ἑκοῦσα εἶναι οὐκ 
ἀπολείπεται, οὐδὲ τινὰ τοῦ καλοῦ περὶ πλείονος ποι- 

εἶται" ἀλλὰ μητέρων τε καὶ ἀδελφῶν καὶ ἑτέρων πόν- 
τῶν λέλησται, καὶ οὐσίας δ ἀμέλειαν ἀπολλυμέ γης, 

παρ᾿ οὐδὲν τίϑεται: γομίμων ϑὲιω μα εὐσχημόνων, οἷς 
προτοῦ ἐκαλλωπέζε το, πόώντων καταφρον ἦσασα, δου- 
λεύειν ἑτοίμη καὶ κοιμᾶσθαι ὅπου ἂν ἐᾷ τις ἐγγυ- 
τάτω τοῦ πόϑου. πρὸς γὰρ τὸ σέβεσϑαι τὸν τὸ καλ' 
λος ἔχοντα, ἰατρὸν εὕρηκε μόνον τῶν μεγίστων σό- 
ψων. τοῦτο δὴ τὸ πάϑος, ὦ παὶ καλὲ, πρὸς ὃν δὴ 

μοι ὃ λόγος, ἄνϑρωποι μὲν Ἔρωτα ὀνομάζουσι" 
ϑεοὶ δὲ ὁ καλοῦσιν ἀκούσας, εἰκότως διὰ νεότητα γε- 
λάσειας. λέγουσι δὲ, οἶμαι, τινὲς Ὁμηρίδαι, ἐκ τῶν 

ἀποϑέτων ἐπῶν δύο ἕπη εἰς τὸν ᾿Ερωτα" ὧν τὸ ἕτε- 

00» πάνυ ὑβριστικὸν, καὶ οὐ σφόδρα τον ἔμμετρον. 
ὑμνοῦσι δὲ ὧδε, Τὸν δ᾽ ἤτοι ϑνητοὶ μὲν Ἔρωτα κα- 
λοῦσι ποτηνὸν, ἀϑάνατοι δὲ Πτέρωτα, διὸ πτερό- 

φοῖτον ἀνάγκην. τούτοις δὴ ἕξεστε μὲν πεέϑεσθαι, 

ἔξεστι δὲ μή. ὅμως δὲ 1)γε αἰτέα καὶ τὸ πάϑος τῶν 
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ἐρώντων τοῦτο ἐκεῖνο τυγχάνει ὃν. τῶν μὲν οὖν Διὸς 
ὁπαδῶν ὁ ληφϑεὶς ἐμβριϑὲ ἑστερον δύναται φέρειν τὸ 
τοῦ πτερωνύμου ἄχϑος" ὅσοι δὲ “Ἄρεύς τε.ϑεραπευ- 
ταὶ, καὶ μετ᾽ ἐχείγου περιεπόλουν, ὅταν ὕπ᾽ Ἔρωτος 
ἁλῶσι, καί τι οἷηϑῶσιν ἀδικεῖσθαι ὑπὸ τοῦ ἐρθμεν 

γον, φονιχοὶ καὶ ἕτοιμοι καϑιερεύειν αὑτοὺς τε καὶ 
τὰ παιδικά. καὶ οὕτω χαϑ' ἕκαστον θεὸν, οὗ ἕκα- 

στος ἣν χορευτὴς, ἐκεῖνον τιμῶν τὲ καὶ μιμούμενος 
εἰς τὸ δυνατὸν ζῇ, ἕως ἂν ἢ ἀδιάφϑορος" καὶ ΤῊ 
τὴδε πρώτην » γένεσιν βιοτεύῃ, παὺ τούτῳ τῷ τρόπᾳ 
πρός 7 τοὺς ἐρωμένους καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ὁμιλῇ 
τὲ καὶ προσφέρηται. τόν τὲ οὖν [Ἔρωτα τῶν καλῶν 

πρὸς τρόπου ἐκλέγεται ἕκαστος, καὶ ὡς ϑεὸν αὐτὸν 

ἐκεῖνον ὄντα ἑαυτῷ, οἷον ἀγαλμα τεκταίνεται καὶ 
κατακοσμεῖ, ὡς τιμήσων τὲ καὶ ὀργιάσων. οἵ μὲν δὴ 
“ιὺς, Ζέἰόν τινὰ ζη τοῦσι τὴν ψυχὴν τὸν ὑφ᾽ αὑτῶν 

ἐρώμενον. σκοποῦσιν οὖν εἶ φιλόσοφός τε καὶ ἡγὲμο- 
γικὸς τὴν φύσιν" καὶ ὅταν αὐτὸν εὑρόντες ἐρασθῶ- 
σι, πᾶν ποιοῦσιν ὕπως τοιοῦτος ἔσται. ἐὰν οὖν μὴ 
πρότερον ἐμβεβῶσι τῷ ἐπιτηδεύματι, τότε ἐπιχειρή- 
σαντες μανϑύγουσέ τε ὅϑεν ἂν τι δύνωνται, καὶ αὖ- 
τοὶ μετέρχονται. ἰχγεύοντες δὲ παρ᾿ ἑαυτῶν ἀνευρί- 

ὕχειν τὴν τοῦ σφετέρου ϑεοῦ φύσιν, εὐροῦσι, διὰ τὸ 
συντόνως ἡναγκάσθϑαι πρὸς τὸν ϑεὸν βλέπειν" καὶ 

ἐφαπτόμενοι εἰὐτοῦ τῇ μνήμῃ, ἐνθουσιῶντες, ἐξ ἐκεί- 
γου λαμβάνουσι τὰ ἔϑη καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα, κα- 
ϑόσον δυνατὸν θεοῦ ἀνθρώπῳ μετασχεῖν. καὶ τοῦ- 

τὸν δὴ τὸν ἐρώμενον αἰτιώμεγοι, ἔτι τὲ μᾶλλον ἄγα- 

πῶσι" κἂν ἐκ «“"ὸς ἀρύτωσιν, ὥσπερ αἱ βάχχαι, ἐπὶ 
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ι “Ὁ, 59 ᾽ ; ἃ δ - ω ε 
τὴν τοῦ ἐρωμένου ψυχὴν ἐπαντλοῦντες, ποιοῦσιν ὡς 

- ) ) Ε. 
δυνατὸν ὁμοιότατον τῷ σφετέρῳ ϑεῷ. ὅσοι δ᾽ αὖ 

2 «τ ! - 

μεθ᾽ Ἥρας εἵποντο, βασιλικὸν ζητοῦσι" καὶ εὑρόν-- 
Ἂ . ; Ὁ ι 3 [ ε 413 [ 

τες, περὺ τοῦτον πάντα δρῶσι τὰ αὐτώ. οἵ δὲ ᾿Μπόλ- 
λωνός τὲ καὶ ἑχάστου τῶν ϑεῶν, κατὰ τὸν ϑεὸν ἰόν- 

τες, ζητοῦσι τὸν σφέτερον παῖδα πεφυκέναι" καὶ ὅταν 

τήσωνται, μιμούμενοι αὐτοί τε καὶ τὰ παιδιρκιὶ πει- 
« “᾿ 3 

ϑοντες, καὶ ῥυϑμίζοντες, εἰς τὸ ἐκείνου ἐπιτήδευμα 
ν 3 ͵ 2) ἡ Ὧ - ς ῬΑ ν 3 Ω. ! 

ταὶ ἐδέαν ἄγουσιν, οση ἑκάστῳ δύναμις" οὐ φϑόγῳ 
ΒΨ) ᾿] ! ᾿- 4 Π ΟΣ ᾿ 

οὐδ᾽ ἀνελευϑέρῳ δυσμενείᾳ χρώμενοι πρὸς τὰ παιδὲι- 
᾿ 39 7 ΕῚ ε Π .3 Ὁ Υ ωὩ ΤΙ ὑπὸ εὶ ΠῚ 

κιὰ, ἀλλ εἰς ὁμοιότητα αὐτοῖς καὶ τῷ ϑεῷ ὃν ἂν τι- 
ἄν "ῪὔὃΟ ε; , ᾿ 

μῶσι, πᾶσαν πάντως ὁτι μάλιστα πειρώμενοι ἄγειν, 

οὕτω ποιοῦσι. προϑυμία μὲν οὖν τῶν ὡς ἀληϑῶς 
᾿ Ψ ΕῚ .΄ ει 

ἐρώντων καὶ τελετὴ, ἐάν γ ἐνδιαπράξωνται 0 προ- 
ϑυμοῦνται, ἣν λέγω. οὕτω καλή τε καὶ εὐδαιμονικὴ 
ὑπὸ τοῦ δι ἔρωτα μανέντος φίλου τῷ φιληϑέντι γέ- 

»"ν τ Τρ δερι ς ᾽ ἣ ᾽ ω ᾿π « Ἃ 

γνδται, ἐὼν αἱρεϑῃ. ἁλίσκεται δὲ δὴ ὃ αἱρεϑεὶς του- 
ηδ ᾿ ᾿ 9 ᾿ ξ ) 3 - υδ ὃ. "9 ὦ 
ὧδε τρόπῳ. καϑάπερ ἐν ἀρχῇ τοῦδε τοῦ μύϑου τοι 

-- ο ι Ἵ ς γ ᾽ Υ͂ 

χῆ διειλόμην ψυχὴν ἑκάστην: ἱππομόρφω μὲν δὺο 
, 5 Ὁ - ων 

τινὲ εἴδη, ἡνιοχικὸν δὲ εἰδος, τρίτον" καὶ γῦν ἔτι ἡμῖν 
2 

ταὐτὰ μενέτω. τῶν δὲ δὴ ἵππων ὃ μὲν, φαμὲν, ἄγα- 
ϑὸς, ὁ δ᾽ οὔ. ἀρετὴ δὲ τίς τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ κακοῦ κα- 

- ᾿ Π " 2 

κία, οὐ διείπομεν" νῦν δὲ λεκτέον. ὃ μὲν τοΐνον αὖ- 
πω 2 Ὁ Ἵ ’ 5}. Υ͂ “ἰς 2 Π 

τοῖν ἐν τῇ καλλίονι στάσει ὧν, τό, τὸ εἶδος ὀρϑὸς 

καὶ διηοϑρωμένος, ὑψαύχην, ἐπίγρυπος, λευκὸς ἐδεῖν, 
μελαγόμματος, τιμῆς ἐραστὴς μετ σωφροσύνης τε 

ἀϑλνίηι, Οὐδ αναν, ὡς. -Ὁ ὗ κς ς - 2! 

καὶ αἰδοῦς, καὶ ἀληϑινῆς δόξης ἑταῖρος, ἄπληκτος, 
. «ς ᾿ξ - 

τελεύσματι μόνον καὶ λόγῳ ἡνιοχεῖται" ὃ δ᾽ αὖ, σκο- 
ΨῬΗ . 2.ϑ ὦ ’ ΡᾺ : 

δὸς, πολὺς, εἰκῇ συμπεφορημένος, κρατεραύχην, 



ῬΡ.554:.}.ο. ΡῬΗΑΒΘΕΥΞΒ. 39 

βοαχυτρήχηλος, σιβμοπρόσωπος, μελάγχρως, γλαυκόμε 
ε! «! ἜΝ ΤΉ ὲ ἼῈ 

ματος, ὕφσιμος, ὑυβρεὼς καὶ ἀλαζονείας ἑταῖρος, περὲ 
ὦτα λάοιος, κωφὸς, μάστιγι μετιὰ κέντρων μόγις ὑπεί- 

ὦ Ψ Φ Ὗ « ᾿ ἡ ἃ ) "ἽἝὕ 

κων. ὅταν δ᾽ οὖν ὃ ἡνίοχος, ἰδὼν τὸ ἐρωτικὸν ὄμμα, πῶ- 
ϑ τον { ταν δι Ἃ ΝΣ ἘΡΗΗ Ἢ σαν αἰσϑήσει διαϑερμῃνας τὴν ψυχὴν, γαργαλισμοῦ 

Ἁ ΚΩ͂, ᾿ ς -Ὁ ες ᾿ 3 ωῶ " 
τὲ καὶ πόϑου κέντρων ὑποπλησϑῇ, ὃ μὲν εὐπειϑὴς 

τς “- ! 5 ᾧ 2 -Ό 

τῷ ἡνιόχῳ τῶν ἵππων, ἀεΐ τε καὶ τότε αἰδοῖ βιαζό- 
μὲγος, ἑαυτὸν κατέχει, μὴ ἐπιπηδᾷν τῷ ἐρωμένῳ" ὃ 

᾿ 2) ᾿ - »οἷὦο᾿ο 32, , 

δὲ, οἵτε κέντρων ἡγιοχικῶν, οὔτε μάστιγος ἕτι ἐντρέ- 
- ᾿ , Ἵ ἀ νὰ ΑΝ πὰ ’ ; 

πεται, σκιρτῶν δὲ βίᾳ φέρεται" καὶ πάντα πράγμα- 
" -Ὁ .ρ» Υ͂ ἘΦφερΠ ᾽ 5 τ» ἯΙ ὦ 

τα παρέχων τῷ σύυζυγέτε καὶ ηγιύχῳ, ἀναγκάζει ἱέναν 
τὸ πρὸς τιὶὶ παιδικὰ, καὶ μνείαν ποιεῖσθαι τῆς τῶν 
3 [ Π " ςι Ὁ ὰ νι ι 2 Υ 

ἀφροδισίων χάριτος. τὼ δὲ κατὶ ἀρχὰς μὲν ἀντιτεί- 
32 -" ε ' » 

γετον, ἀγαναχτοῦντε ὡς δεινιὺ καὶ παράνομα ἀνα- 
. -Ὁ ι ω Ἵ ἀη ᾿ 5 ’ 

γκαζομένω" τελευτῶντε δὲ, ὅταν μηδὲν ἢ πέρας κα- 
- Υ͂ 5 ᾿ “" Φ 

κοῦ, πορεύεσϑον ἀγομένω, εἴξαντε, καὶ ὁμολογήσαν- 
2 - 2 Ἵ 

τὸ ποιήσειν τὸ κελευόμενον. καὶ πρὸς αὐτῷ τ᾽ ἐγέ- 
ῦ 3 ΕΙ "»"᾽΄ -»“ῪὝ 

γοντο, καὶ εἶδον τὴν οψιν τὴν τῶν παιδικῶν ἀστρά- 
5 ᾿ ω ε« « ᾿ 

πτουσαν. ἰδόντος δὲ τοῦ ἡνιόχου ἢ μνήμῃ πρὺς τὴν 
’ ᾽ κ-} ϑρ ν κα 

τοῦ κάλλους φύσιν ἠνέχϑη, καὶ πάλιν εἶδεν αὐτὴν 
πο πον οὐ δὲ «Δ, υἷα μετὰ σωφροσυνῆς ἐν ἁγνῷ βάϑρῳ βεβῶσαν. δοῦσα 

3 , ῳ 5 ἜΡΟΝ, ς [4] 

δὲ ἔδεισέ τε, καὶ σεφϑεῖσα ἀνέπεσεν ὑπτία" καὶ ἅμα 
9 ᾿] 9 ᾿ ᾿ « 

ηναγκάσϑη εἰς τοὐπίσω ἀνελκύσαι τὰς νέας, οὕτω 
[ ἉἋ 3 ,ὕ ᾿ ͵ 

σφόδρα ὠστε ἐπὲ τὰ ἰσχία ἀμφω καϑέσαι τὼ ἵππω" 
᾽ ὶ 3 ν᾿ 

τὸν μὲν, ἑκόντα, διὰ τὸ μὴ ἀντιτείνειν" τὸν δὲ ὑβοι- 
᾿ ᾿ 2) γ γ . 2 ΐ ς ᾿ 

στὴν, μάλα ἄκοντα, ἀπελϑόντε δὲ ἀπωτέρω, ὃ μὲν 
« 3 5 -- -"Ἕῃ' , 4 

ὑπ αἰσχύνης τε καὶ ϑάμβους ἱδρῶτι πᾶσαν ἕβρ:ξ8 
᾿ ᾿ ς ι Γῳ Ὁ 5) 4. ἰ ἜΑ ΘΝ τὴν ψυχὴν" ὁ δὲ, λήξας τῆς οδύνης ἣν ὑπὸ τοῦ χα- 

Ὁ »» Ἃ ἴω '» λινοῦ τε ἔσχε καὶ τοῦ πτώματος, μόγις ἐξαναπγεύσας 
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ἐλοιδόρησεν ὁ ὀργῇ, πολλὰ ἀκίδων τόν τε ἡνίοχον καὶ 

τὸν ὁμόζυγα, ὡς δειλίᾳ τε καὶ ἀνανδρίᾳ λιπόντε τὴν 
.- Α ν᾽ 9 ᾿ 

τάξιν καὶ ὁμολογίαν, καὶ πάλιν οὐκ ἐϑέλοντας προσ- 
γ᾽ 

ιέναι ἀναγκάζων», μόγις συνεχώρησε, δεομένων εἰσ- 
οὔϑις ὑπερβαλέσθαι. ελϑόντος δὲ τοῦ συντεϑέντος 
χρόνον, οὗ ἀμνημονεῖν προσποιουμένω ἀναμιμγὴς- 
σπων, βιαζόμενος, χρεμετίζων, ἕλχων ἤ ἠνάγκασεν αὖ 
πιροσελϑεῖν τοῖς παιδικοῖς ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς λόγους. 

καὶ ἐπειδὴ ἐγγὺς ἤσαν, ἐγκύψας καὶ ἐκτείνας τὴν κέρ- 
κον, κι για τὸν χαλινὸν μετ᾽ ἀναιδείας ἕλκει. ὃ 
δ᾽ ἡνέοχος ἔτι μᾶλλον ταὐτὸ πάϑος παϑὼν, ὥσπερ 
ἀπὸ ὕσπληγος ἀναπεσῶν ὅτι μᾶλλον τοῦ ὑβριστοῦ 
ἵππου ἐκ τῶν ὀδόντων βίᾳ ὀπίσω σπάσας τὸν χαλι- 

γὸν, τὴν τε κακήγορον γλῶτταν καὶ τὰς γνάϑους κα- 
ϑήμαξε, καὶ τὰ σκέλη τὲ καὶ τὼ ἰσχία πρὸς τὴν γῆν 
ἐρείσας, ὀδύναις ἔδωκεν. ὅταν δὲ ταυτὸν πολλάκις 
ποθ ἢ πονηρὸς τῆς ὕβρεως λήξῃ ̓  ταπεινωϑεὶς 
ἕπδταν ἤδη τῇ τοῦ ἡνιόχου προνοΐᾳ" καὶ ὅταν ἴδῃ τὸν 
γαλὸν, φόβῳ διόλλυται. ὥστε ξυμβαΐνει ποτ δὴ 
τὴν τοῦ ἐραστοῦ ψυχὴν τοῖς παιδικοῖς αἰδουμένην τε 
καὶ δεδοικυῖαν ἕπεσθαι. ἅτε οὖν πᾶσαν ϑεραπείαν, 
ὡς: ἰσόϑεος, θεραπευόμενος, οὐχ ὑπὸ σχηματιζομέ- 
γου τοῦ ἐρῶντος, ἀλλὰ ἀληϑῶς τοῦτο πεπογϑ ὁτος" 
καὺ αὐτὸς ὧν φυσει φίλος, εἰς ταὐτὸν ἄγει τὴν φι- 
λίαν τῷ ϑεραπεύοντι. ἐὰν ἀρὰ καὶ ἐν τῷ πρύσϑεν 
ὑπὸ ξυμφοιτητῶν ἢ) τινῶν ΠΝ διαβεβλημένος ἢ 7» 
λεγόντων ὡς αἰσχρὸν ἐρῶντι πλησιάζειν, καὶ διὰ 
τοῦτο ἀπωϑεῖ τὸν ἐρῶντα" προϊόντος δὲ ἤδη τοῦ 

γρόνου, ἥ τὲ ἡλικία καὶ τὸ χρεὼν ἤγαγεν εἰς τὸ 

Ψ 
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; σϑαι αὐτὸν εἰς ὁμιλίαν. οὐ γὸρ δὴ ποτε εἴμαρ- προέσϑαι αὐτὸν εἰς ὁμιλίαν. οὐ γὺρ δὴ ποτξΞ εἰμας 
» Ἴ 2.2 ᾽) . δὲ 

ται χακὸν κακῷ φίλον, οὐδ΄ ἀγαϑὸν μὴ φίλον ἀγεσ 

ϑὼ εἶναι. προσεμένσυ δὲ, καὶ λόγον τε καὶ ὁμιλίαν 
᾿ . ς γ ᾽ ΩΣ ) “Ο 

δεξαμένου ἐγγύϑεν, ἡ εὐγοιὰ γιγνομένη τοῦ ἐρῶγ- 
ΒῚ , ν 

τος ἐκπλήττει τὸν ἐρώμεγον, διαισϑαγόμεγνον οτι 
592 ἊΣ 2] Ἀ 5, πόδες - 

οὐδ᾽ οἵ ξύμπαντες ἀλλοι φίλοι τε καὶ οἰκξῖου. μοῖ- 
Ε ᾿ , 

θαν φιλίας οὐδεμίαν παρέχονταν πρὸς τὸν ἕνϑεον 
. [4] ᾿ τ. “- «7 γ φ 

φίλον. οτὰν δὲ χρονίζη τοῦτο δρῶν, καὶ πλησιάζῃ, 
-Ὡ ο 7 ) -Ὁ 

μετὰ τοῦ ἀπτεσϑαν ἕν τὲ γυμγασίοις καὶ ἐν ταῖς 
χλλ ε ἢ » 3 γ ὃ «ς -ῳ « ᾿ ᾿ ΗΝ ΝΆ ἄλλαις ὁμιλίαις, τότ δὴ ἡ τοῦ ῥεύματος ἐκείνου 

κι ει « ἦ΄" Α τ ’ ΓΙ 3 Π 

πηγὴ, ὃν ἵμερον Ζεὺς, Τανυμήδους ἐρῶν, ὠνόμασε, 
, Ν « . 5 32 : 

πολλὴ φερομένη πρὸς τὸν ἐραστὴν, ἡ μὲν εἰς αὐτὸν 
2 ς 3.5, ’ 2, 2 γε»ν Ἐ ΕῊῚ 
ξἕδυ, ἡ δ᾽ ἀπομεστουμέγου, ἕξω ἀποῤῥεῖ. καὶ οἷον 

»"᾿ὦ ΕΙΙ 2 ᾿Ὶ '᾿ Ν -Ὁ ΝῚ 

πνεῦμα, ἢ τις ἠχὼ ἀπὸ λείων τε καὶ στερεῶν ἀλω- 
ἐ] ε ω »-ὝὟὉ727 

μένη, πάλιν οϑὲν ὡρμήϑη φέρεται" οὕτω τὸ τοῦ. 
Ὁ 3 ᾿ -“ ΡΙ 

κάλλους ῥεῦμα, πάλιν εἰς τὸν καλὸν διὰ τῶν ὁμμά- 
Ν 5 τ᾿ ᾿ ᾿ ν 3». 3 

τῶν ἰὸν, ἢ πέφυκεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν τόναι ἀφικόμε- 
᾿ς... . γ "“ο -Ὁἢ 2 

γον, καὶ ἀναπτερῶσαν τὰς διόδους τῶν πτερῶν, ἀρ- 
ει "-Ὁ- 4 -Ὁ Ὶ 

δεῖ τὸ χαὶ ὥρμησε πτεροφυεῖν τε, καὶ τὴν τοῦ ἐρω- 
μένου αὖ ψυχὴν ἕρωτος ἐνέπλησεν. ἐρᾷ μὲν οὖν" 
ε ι Ὁ "» Ἂ ΞΡ .,. ᾿ Η « πρλξὺ 

ὑτου δὲ, ἀπορεῖ" καὶ οὔὐϑ' ὃ, τι πέπονϑεν οἶδεν, 
393 » ᾿ .».»2 ἊΣ Ν ᾿5 2)» 39 " οὐδ΄ ἔχει φράσαι" ἀλλ᾽ οἷον ἀπ ἄλλου ὀφϑαλμίας 

3 Α εν: ο ΄ ς ᾿ἀπολελαυκὼς, πρόφασιν εἰπεῖν οὐκ ἔχει" ὥσπερ δὲ 
ἐν χατόπτρῳ ἕν τῷ ἐρῶντι ἑαυτὸν ὁρῶν λέληθε. καὶ 

’ ΄“- «; "Ὁ ᾽ ) ὑταν μὲν ἐχεῖνος ποφῆ, λήγει κατὰ ταὐτὰ ἐκείνῳ τῆς 
γφ41 εἰ! ᾿ 5 . ἘΝ Ὗ γν δ 
οδύνης" οταν δὲ ἀσῇ, κατὰ ταὐτὰ αὖ ποϑεῖ καὶ 

-Ὸ 2; ν ἘΝ 3 2 2» 2» Ὁ 

ποϑεῖται, εἴδωλον ἕρῶτος ὧντ᾽ ἔρωτος ἔχων. καλεῖ 
ι 39 3 ΄ ᾿Ξ 4 Μ Ἐπ τ 

δὲ αὐτὸν καὶ οἴεταν οὔκ ἔρωτα ἀλλὰ φιλίαν εἶναι" 
ἐπιϑυμεῖ δὲ ἐκεί ληοέως μὲν, ἀσϑενγεστέ μεῖ δὲ ἐκείνῳ παραπλησίως μὲν, ἀσϑενεστέρως 
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»“ 

᾿ - [ἐς -᾽ - - 

δὲ, δρᾷν, ἅπτεσθαι, φιλεῖν, συγγοτδχεῖσθϑαι" καὶ 
δὴ, οἷον εἰκὸς, ποιεῖ τὸ μετὰ τοῦτυ ταχὺ ταῦτα. ἐν 

ΕῚ » ω ᾿ Ν . 39 

οὖν τῇ συγκοιμήσει, τοῦ μὲν ἐραστοῦ ὃ ΟΥ̓ ΡΟἿδΕ 
»7 ο᾽ « 

ἵππος ἔχει Ο, τι λέγοι πρὸς τὸν ἡνίοχον, καὶ ἀξιοῦ 
ΝῚ κα ὦ ᾿Ὶ »“ω 

ἀντὶ πολλῶν πόνων σμικρὰ ἀπολαῦσικι" ὃ δὲ τῶν 
Ὁ ’ ᾿ 3 φ. 5 Ὁ “Ὁ ᾿ 

παιδικῶν, ἔχει μὲν οὐδὲν εἰπεῖν, σπαργῶν δὲ καὶ 
. »-΄Ὁ΄2 δ “οἷ 

ἀπορῶν περιβάλλει τὸν ἐραστὴν, καὶ φιλεῖ ὡς σφό- 
2} 2 ς ε 

δρα εὔνουν ἀσποζόμεγος. ὁτάν τε συγκατακέωνται, 
τ ᾽ ν ὺΝ ὃ "»-Ὁ Ὁ 

οἱός ἐστι μὴ ἂν «παρνηϑῆναι τὸ αὑτοῦ μέρος χαρί- 
σασϑαν τῷ ἐρῶντι, εἰ δεν ὃ εἰη τυχεῖν, ὃ δὲ ὁμόξυξ 

αὖ μετὰ τοῦ ἡνιόχου πρὸς ταῦτα μετ' αἰδοῦς καὶ 
λόγου ἀντιτείνει. ἐὰν μὲν δὴ οὖν εἰς τεταγμένην τϑ 

’ Χ " ου Ξ δίαιταν καὶ φιλοσοφίαν νικήσῃ τὰ βελτίω τῆς δια- 
ΕΣ " 

νοίας ἀγαγόντα, μακάριον μὲν καὶ ὁμονοητικὸν τὸν 
53 φ ἠδ Φ'! ὃ ΩΝ ΔΆ βϑιι, ς Ὁ Ἃ Ι 

δνϑάδε βίον διάγουσιν, ἐγκρατεῖς αὑτῶν καὶ κό- 
3» Ἷ Ἁ ’ ἴ κι τ Υ͂ Ν᾿ »-Ὁ ᾿ 2 ΕΣ 

σμιοι ὄντες" δουλωσάμενοι μὲν ᾧ κακία ψυχῆς ἐνε 
7. , ς 2 “ 

γίνετο, ἐλευϑερώσαντες δὲ, ᾧ ἀρετή. τελευτήσαντες 
δὲ δὴ, ὑπόπτεροι καὶ ἐλαφοοὶ γεγονότες, τῶν τριῶν 

ν Γ ΄ ΝΞ 5 - 32 ) 5 » ο 

παλαισμάτων τῶν ὡς ἀλή͵ ϑῶς Ολ κι γρκρυμαν ἡ ἐν γεγι- 

κήκασιν" οὗ μτῖζον ἄγαϑ ὁν οὔτε σωφροσύνη ἄνϑρω- 

πίνη οὔτε ϑεία μανία δυνατὴ πορίσαι ἀνθρώπῳ. 
4." ᾿ Υ͂ , ι Ἀ 2 Υ 

ἐὰν δὲ διαίτῃ φορτικωτέρᾳ τὸ καὶ ἀφιλοσόφῳ, φι- 
" 3 ᾿ 2. 

λοτέμωῳ δὲ χφήσωνται, τάχ ὧν που ἐν αὐ ἢ τινε 
32) 

ἄλλῃ ἀμελείᾳ τὼ ἀκολάστω αὐτοῖν ὕπο ξυγίω λα- 
βόντε τὸς ψυγὰς ἀφρούρους, συναγαγόντε εἰς ταὖ- 
τὸν τὴν ὑπὸ τῶν πολλῶν μακαοριστὴν αἵρεσιν, εἷλέ- 
τὴν τε καὶ διεπράξαντο" καὶ διαπραξαμένω, τολοι- 
πὸν ἢδὴη χρῶνται μὲν αὐτῇ, σπάνια δὲ, ἅτε οὐ πάσῃ 
δεδογμένα τῇ διαγοίᾳ πράττοντες. φίλω μὲν οὖν 

σ΄ 
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Ν ᾿ τ' Δ οεναν ἐλ ς καὶ τούτω, ἡττον δὲ ἐκείγων ἀλλήλοιν διοί τε τοῦ ἔρω- 

τος καὶ ἔξω γενομένω διάγουσι, πίστεις τὰς μεγίστας 
[Δ] 

ἡγουμένω ἀὐλήλοιν διδωκέναι τε καὶ δεδέχδαι" ἃς 
ΨὮ . ς- Π ΕῚ Ἄν νὰ ἡ ηνὰ 

οὐ ϑεμιτὸν εἶναι λυσαντας, εἰς ἐγϑραν ποτὲ ἐλϑεῖν. 
ε ᾿ 

ἐν δὲ τῇ τελευτῇ ἄπτεροι μὲν, ὡρμη κότες δὲ πτεροῦ- 
«“ 3 

σθαι, ἐκβαίνουσι τοῦ σώματος" ὡσῖτὲ οὐ σμικρὸν 
53 - -«Ὁ Π ᾽ Ἁ 

ὅϑλον τῆς ἐρωτικῆς μανέας φέρονται, εἰς γὰρ σκό- 
ι ε -ἷ΄ 2 ἔ ᾿ 

τον καὶ τὴν ὑπὸ γῆς πορείαν οὐ γόμος ἐστὲν ἔτι ἐλ- 
“ -Ὁ ᾿ 2) - » 

ϑεῖν τοῖς κατγογμένοις δὴ τῆς ἐπουρανίου πορεί- 
3 ;" τ Ωΐ γ 2 »“ 2 

ας, ἀλλὰ φανὸν βίον διάγοντας, εὐδαιμονεῖν μετ 
ἀλλήλων πορευομένους, καὶ ὅὁμοπτέροιυς ἕρωτος χά-. 
ριν, ὅταν γένηται, γενέσθαι. Ταῦτα τοσαῦτα, ὦ 

ΟῚ ε᾿ - Π ε ᾿ "- 

παΐ, καὶ οὕτω ϑεῖα σοὶ δωρήσεται ἡ παρ ἐραστοῦ 
« 9 -»- ᾿ ον ᾿] 

φιλία. ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ μὴ ἐρῶντος οἰκειότης, σωφρο- 
ἘΚ Υ͂ ᾿ - δ δὶ » Ὕ. Ἂς ἃ « ἘΠ δι} 

σύνῃ ϑνητῇ κεκραμένη, ϑνητάώ τὲ καὶ φειδωλὺ οἱκὸ 
»οὋὮ 3 ἑἐ ῇ «ς ᾿ “ὦ ἢ Ἂν ΟΣ 7 

γομοῦσα, ἀνελευϑερίαν, ὑπιὸ πλήθους ἐπαινουμέ- 
2 , - - Ὁ , 

γῊ» ὡς ἀρετὴν, Ἅἢ φίλῃ ψυχὴ ἐντεκοῦσα, ἀϑ δὰ χι- 

λιάδας ἐτῶν περὶ τὴν υλι ὐομμένην αὐτὴν καὶ ὑπὸ 
γῆς ἄνουν παρέξει. αὕτη σοὶ, ὦ φίλε᾽ Πρως, εἰς 1- 

μετέραν δύναμιν ὅτι καλλίστη καὶ ἀρίστη δέδοταί 
, 21 --» 

τὲ καὶ ἐχτέτισται παλινῳδία, τὰ τε ἄλλα καὶ τοῖς 
2 3 γ »-ΟὌ -Ὁ 

ὁγόμασιν ἡναγκασμένγη ποιητικοῖς τισι διὰ Φαῖδρον 
5» 5 ᾿ “οσο ΄ Γ 

εἰρῆσθαι: ἀλλὰ τῶν προτέρων τὲ συγγτώμην καὶ 
Ὁ , 3 Ἂ, τ ῃ , 

τῶνδε χάριν ἔχων, εὐμενὴς καὶ ἱλεὼς τὴν μοι ἐρωτι- 
’ ει , 3 ᾿ ’ 

τὴν τέχνην ἣν δέδωκας, μὴτε ἀφέλῃ, μήτε πηρώσης 
᾿ γ,.» πα ἢ εἰν πρατα - φ' 

δι᾿ ὀργὴν. δίδου τ᾽ ἔτι μᾶλλον ἢ νῦν παρὰ τοῖς κα- 
- ΞΣ τὰ 2 , 

λοῖς τίμιον εἶναι. ἔν τῷ πρόσϑεν δ᾽ εἴτι λόγῳ σοὶ 
39 ἿΝ ΒΥ ᾧ τ ΡῈ Χ ΤᾺ, 21. τὰ , ι 

ἀπηνὲς εἴπομεν Φαϊδρός τε καὶ ἐγὼ, “υσίαν τὸν 
φ- ᾿ υ ’ ω-Ὁ Ὁ 

τοῦ λόγου πατέρα αὐτιώμεγος, παῦξ τῶν τοιούτων 



ἀλ ΡΙΆΑΤΟΝΙΚ ς. ας. 

3 -Ὁ 

αὐτοῦ 

θαστὴς 
τ, "᾿ 

δε αὐτοῦ μη κἔτι ἐπ τἀμφοτερένη, καϑάπερ νυ», ἀλ- 

οὐ Ὅς ΕΣ ΓΝ ς ὃς ἮΝ 
λόγων" ἔπὶ φιλοσοφίαν δὲ, ὠσπερ ὃ ἀδελφὸς 
Πολέμαυχος τέτραπται, τρέψον" ἵνὰ καὶ ὃ ἐ 

λὰ ἁπλῶς πρὸς ᾿Πρωτα μετὰ φιλοσόφων λόγων τὸν 
βέον ποιῆται. ΦΑ͂]. Συνεύχομαΐ σόν, ὦ «Σώχρατες, 
εὐ περ ἄμεινον ταῦϑ' ἡμῖν εἶναι, ταῦτα  κυστ 

τὸν λόγον δὲ σοῦ πάλαι ϑαυμ μάσας ἔχω, ὅσῳ καλλίω 

τοῦ π προτέρου ἀπειργάσω. ὥστε ὀκνῶ μὴ μοι ὃ 4υ- 
σίας ταπεινὸς φανῇ, ἐὰν ἄρα καὶ ἐϑελὴσῃ πρὸς αὖ- 
τὸν ἄλλον ἀντιπαρατείνικε. καὶ γάρ τις αὐτῶν, ὦ 
θαυμάσιε, ὅναχχος τῶν πολιτικῶν τοῦτ᾽ αὐτὸ λοι- 
δορῶν ὠγεέδιζο, καὶ διὸ πάσης τῆς λοιδορίας ἐκάλει 
λογογς ράφον. τάχα οὖν ἂν ὑπὸ φιλοτιμίας ἐπίσχοι 
ἡμῖν ἂν "αν γράς ρεὲνε ΣΩΏ. 1 λονόν γ, ὦ νεανία, τὸ 

δόν γμα λὲ ἔχεις" καὶ τοῦ ἑταίρου συχνὸν διαμαρτάνεις, 

εἰ αὐτὸν οὕτω τινὶ ἡγῇ ψοφοδεῦ" ἔσως δὲ καὶ τὸν 
λοιδορούμενον αὐτιῷ οἴει νομίξοντα λέγειν ἃ ἔλεγεν. 
Φ.41. ᾿᾿φαίνετο 7; ὦ Σώχρατες" καὶ σὑνοισϑά 

που καὶ αὐτὸς ὅτι οἵ μέγιστον δυνάμενοξ τὲ καὶ σε- 
μνότοτοι ἐν ταῖς πόλεσιν, αἰσχύνονται λόγους τε 
γράφειν, καὶ καταλείπειν συγγράμματα ἑαυτῶν, δό- 
ἔαν τ ὐνέρος θὰ τοῦ ἕπειτοι χρόνου, μὴ σοφισταὶ 
καλῶνται, ΣΩ,. Γλυκὺς ἀγκὼν, ὦ Φαῖδρε, λεληϑὲ 

σε ὅτι ἀπὸ τοῦ μακροῦ ἀγκῶνος τοῦ κατιὶ τὸν Ἱνεῖ- 
λον ἐκλήϑη" καὶ πρὸς τῷ ἀγκῶνι λανϑιάνει σὲ ὅτι 
οὗ μέγιστον φρογοῦντες τῶν πολιτικῶν, μάλιστα 
ἐρῶσι λογογραφέας τε καὶ καταλεέψεως συγγραμμά- 
των" οἵγε καὶ ἐπειδὰν τινὰ γράφωσι λόγον, οὕτως 
ἀγαπῶσι τοὺς ἐπαινέτας, ὥστε προσπαραγράφουσι 
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τ . ἘΝ Φ 

πρώτους οἵ ἂν ἑκασταχοῦ ἐπαινῶσιν αὐτούς. ΦΑ͂Τ. 
-Ο Ὁ ΄ 32 ι 3 

Πῶς τοῦτο λέγεις; οὐ γὰρ μανϑάνω. Σ.Ώ. Οὐ μαν»- 
[Φ᾿ 5] -“ 3 ᾿ “ [ 

ϑάνεις ὁτι ἕν ἀῤχῇ ἀνδρὸς πολιτικοῦ συγγράμματος 

πρῶτος ὃ ὃ ἐπαινέτης Ῥοιρισειθῖῃ . ΦΑ͂Ι. Πῶς; ΣΕ, 

ἽΕδοξέ που (φησὶν αὐτὸ τὸ σύγγφαμμαλ)᾽ τὴν βουλῇ, 
ἢ τῷ δήμῳ, 2) ἀμφοτέ θοις. καὶ ὃς εἶπεν, τὸν ἑαυτὸν 
δὴ λέγων μάλα σεμνῶς καὶ ἐγκωμιάζων ὃ συγγρα- 
φεὺς. ἔπειτα λέγει δὴ μετὰ τοῦτο ἐπιδεικνύμενος 
τοῖς ἐπαινέταις τὴν ἑαυτοῦ σοφίαν, ἐνίοτε πίνιυ 

᾿ ἢ Υ͂ Ἵ Υ, Ξ Ἢ ἀν ’ 

μακρὸν ποιησάμενος σύγγραμμα. ἡ σοι ἀλλό τι φαί- 
“- 2Ὰ 

γεται τὸ τοιοῦτον ἢ λύγος συγγεγραμμόένος; ΦΑ͂Ι. 
3 ν 3 ω ι ι ς Ὕ , 

Οὐκ ἕμο!γε. Σ.Ώ. Οὐκοῦν ἐὰν μὲν οὗτος ἑμμέγνῃ, γε- 
, 2 Ὁ τὸ Γ Φι τ 

γηϑὼς ἀπέρχεται ἐκ τοῦ ϑεάώτοου ὁ ποιητὴς" ἐὰν δὲ 
ἐξαλ ειφϑῆ, καὶ ἄμοιρος γένηται λογογραφίας τε κοὶὶ 
τοῦ ἄξιος εἶναι συγγράφειν, πενϑεῖ αὐτός τε καὶ οἱ 
ἑταῖροι. ΦΑ͂Ι. Καὶ μάλα. Σ.Ω. 4ηλόν γε ὅτι οὐχ 

ω 9ηη3 

ὡς ὑπερφρογοῦγντες τοῦ ἐπιτηδεύματος, ἀλλ᾽ ὡς τ8- 
ϑαυμακότεςς. ΦΑ͂Ι. Πάνυ μὲν οὖν. ΣΏ. 1] δὲ; 
[«Ἱ Γ ν , -. Γ : 

ὁταν ἱκανὸς γένηται ῥήτωρ ἢ βασιλεὺς, ὥστε λαβὼν 
τὴν Δυκούργου, ἢ «Σόλωνος, ἢ Δαρείου δύναμιν, 
ἀϑάνατος γενέσϑαι ἐογογράφος ἐν πόλει, ἀρ οὖν 
οὐκ ἰσόϑεον ἡγεῖται αὐτός τε αὑτὸν ἔτι ζῶν, καὶ οἵ 
ἔπειτα γιγνόμενοι ταὐτὰ ταῦτα περὲ αὐτοῦ νομίζου- 

3 - ᾿ ᾿Ξ 

σι, ϑεώμενον αὐτοῦ τὰ συγγράμματα; ΦΑ͂Ι, Καὶ 
͵ γ» ΕῚ -" ' «; . 

μάλα. ΣΩ. Οἴει οὖν τινα τῶν τοιούτων, ὁστις καὶ 
ὁπωστιοῦν δύσνους “υσίᾳχ, ὀνειδίζειν αὐτὸ τοῦτο 

᾿ ὙΘᾺ Γ ΒΩ 

ὁτν συγγράφει; ΦΑ͂Ι. Οὔκουν εἰκός γε, ἐξ ὧν σὺ 

λέγεις, καὶ γὰρ ἂν τῇ αὑτοῦ ἐπιθυμίᾳ, ὡς ἔοικεν, 
3 » ι 2! “5. .“ » 

ὑνειδίζοι. ΣΙ. Τοῦτο μὲν ἄρα παντὶ δῆλον ὅτι οὐκ 
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3 3 . 

ἔων αὐτό ό γε τὸ γράφειν λόγους. Φ4:!: Τί γάρ; 

Σ.2. ᾿1λλ᾽ ἐκεῖνο οἰμαΐ γε αἰσχρὸν ἤδη, τὸ μὴ καλῶς 
λέγειν τὲ ὅν. γράφειν, ἀλλ αἰσχρῶς τε καὶ κακῶς. 

1 - » 
4 41. “λον δή. τίς οὖν ὃ τρόπος τοῦ καλῶς τε καὶ 

μὴ γράφειν; ΣΏ. Ζεόμεϑά τοι, ὦ Φαῖδρε, “υσίαν 
) 2) [7] 

περὶ τούτων ἐξετάσαι, καὶ ἄλλον ὅστις πώποτε τὲ 
Π ΒλῚ ᾽ ’ 

γέγραφεν ἢ γρά ἄψει, εἶτὲ πολιτικὸν σύγγραμμα, εἶτε 
ἰδιωτικὸν, ἐν μέτρῳ ὡς ποιητὴς, ἢ ἄνευ μέτρου, ὡς 
ἰδιώτης; Φ.1!. ᾿Βρωτᾷς δὲ δεύι μεϑα; τένος μὲν οὖν 

9 - ς 

ἕνεκ ἂν τις, ὡς εἰσπεῖν, ζῴη, ἀλλ ἢ τῶν τοιούτων ἡ- 
3 τ΄ 

δονῶν ἕνεχα ; οὐ γάρ που ἐχεένων γε ὧν προλυπη- 
Ὁ ι «ς -,ὠ [ΟῚ ᾿ 2: " φ 

ϑῆναι δεῖ, ἢ μηδὲ ἡσθῆναι. ὁ δὴ ὀλίγου πᾶσαι αὗ 
Ν φως ε Ν 3. ι ν ’ ϑ περὺ τὸ σῶμα ἡδοναὶ ἔχουσι. διὸ καὶ δικαίως ἀνδρα- 

ποδώδεις κέκληνται. Σ.Ώ.. Σ᾽ ζολὴ μὲν δὴ, ὡς ἔοικε" καὶ 
ε; Ἁ ΑὐΏνς ε ΠΕ Ὶ - τι ς ᾿ - ς 

μα μοὶ δοκοῦσιν ὡς ἐν τῷ πνίγει ὑπὲρ κεφαλῆς ἡ- 
- «ς , 2) ὌΝ ΔΘ γ , 

ΑἿ» ον τέξτισες ἄδοντες, καὶ ἀλλήλοις διαλεγόμενοι, 
καϑορᾷν καὶ ἣμ ἄς. εἰ οὖν ἴδοιεν καὶ νῷ, καϑάπερ 

’ Α ’ 32 ΄ 

τοὺς πολδοῶς ἐν μεσημβρίᾳ μὴ διαλεγομένους, ἀλ- 
λὰ γυστάζοντας, καὶ κηλουμένους ὕφ᾽ αὑτῶν δι᾿ ἀρ- ᾿ὰ γυστάζοντας, καὶ κηλουμένους ὕφ ῶ 6 

"- ΒλῚ - ς Π] 

γίαν τῆς διανοίας, δικαίως ἂν καταγελῷεν, ἡγούμε- 
ϑ ’ 8 ᾿ 2 ΣΣ 3 τ 

γον ἀνδράπωδα ἄττα σφίσιν ἐλϑόντα εἰς τὸ κατα- 
[οἱ  ῳ γώγιον, ὥσπερ προβάτια μεσημβριάξοντα περὺ τὴν 

« Α ι - , 
πρήνην εὕδειν. ἐὰν δὲ δρῶσι διαλεγομένους, καὶ γτα- 

, -Ὁ . -Ὁ 5 “ἵΥ οι 
ραπλέοντας σφᾶς, ὡσπερ Σειρῆνας, ἀκηλήτους, ὁ 

ρας ἔχου Σ ϑεῶν ἀἄνϑρυ διδόναι, τάχ᾽ γέρας ἔχουσι παρὰ ϑεῶν αὐϑρώποις διδόναι, τάχ 
}} Ὁ ΒῚ ᾿ 2) γι τ ᾿ Π ο 

ἂν δοῖεν, ἀγασϑέντες. ΦΑ]. ἔχουσι δὲ δὴ τί τοῦ- 
5 ὅΑ ᾿ . ΄ γ ᾿ 2 -- ) 5 

το; ἀνήκοος γὰρ, ὡς ϑοικε, τυχχίνωῶ ὧν. ΣΩ. Οὐ 

μὲν δὴ πρέπει, γ8 φιλόμονυσον ἀνι δρα τ τῶν τοιούτων 
ἀνήκοον εἶναι. λέγεται δ᾽ ὥς ποτ᾽ ἦσαν οὗτοι ἄν- 
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ϑοωποι τῶν πρὶν Πούσας γεγονένιι. γενομένων δὲ 
“ο 3 ς»ν ς 7! ᾿ “-͵ 

ἹΠουσῶν, καὶ φανείσης ῳδῆς, οὕτως ἀρὰ τινὲς τῶν 
ἐν ἐπ λύ: ΑἸΝΝ Ὰ 3 "ὃ ᾿. γ' ω ᾿ ὃ ΣΥΝ Ξ᾿ 2 

τότε ἐξεπλάγησαν ὕφ᾽ ἡδονῆς, ὠστε ἄδοντες ἡμέλη- 
σαν σίτων τὲ καὶ ποτῶν, καὶ ἔλαθον τελευτήσαντες 

τ ΄ 3 - 

αὑτοὺς. ἐξ ὧν τὸ τεττίγων γένος μετ΄ ἐκεῖνο φύεται, 
γέρας τοῦτο παριὲ Πουσῶν λαβὸν, μηδὲν τροφῆς 

-ὉὕὉ 1.2 2, 3) 2 

δεῖσθαι γενόμενον, ἀλλὰ ἀσιτόν τε καὶ ἄποτον εὑ- 
. ͵ ’ Ὁ ᾿ -- ᾿ 

ϑὺς ἀδειν, ἕως ἂν τελευτήση" καὶ μετὰ ταῦτα ἐλϑὸν 
παρὰ ούσας ἀπαγγέλλειν τίς τένα αὐτῶν τιμᾷ τῶν 
ἐνθάδε. Ἱερψιχόρῃ ὡὲν οὖν τοὺς ἐν τοῖς χοροῖς τε- 

3 . , -»- 

τιμηκότας αὑτὴν ἀπαγγέλλοντες, ποιοῖοι προσφιλε- 
᾿ - 4 3. - ν᾿ -Ὁ - 

στέρους" τὴ δὲ “Ερατοὶ, τοὺς ἐν τοῖς ἐρωτικοῖς" καὶ 
- ] « ι ᾿ Ξ - ΄ ᾽ - 

ταῖς ἄλλαις οὕτω, κατὰ τὸ εἰδος τιμῆς ἑκάστης. τῇ 
δὲ πρεσβυτάτη ΙΚαλλιόπῃ, καὶ τῇ μετιὶ ταύτην Οὐ- θεαὶ ἥ 3. 2, μετὰ ταὐυτῇ 

’ ᾿ ΕῚ ’ , ἕ " ἷ Ν - ρανίᾳ, τοὺς ἐν φιλοσοφίᾳ διάγοντις τὸ καὶ τιμῶν- 
γ᾿ " Β] ͵ «κι " 

τὰς τὴν ἐχείνων μουσικὴν ἀγγέλλουσι" αὖ δὴ μάλι- 
"Ὁ -᾽ 3 Ῥ 

στα τῶν Πουσῶν περί τε οὐρανὸν καὶ λόγους οὖσαν 
ϑείους τε καὶ ἀνθρωπίνους, ἰᾶσι καλλίστην φωνὴν, Θ ; ᾿ 
πολλῶν οὖν δὴ ἕνεκεν λεκτέον τὶ, καὶ οὐ καθ ευτης 

σέον, ἐν τῇ μεσημβοίᾳ. ΦΑ͂Τ. Δεκτέον γὰρ οὖν. ΣΩ, 
ΡῚ »-“ «; Ὁ ΡῚ ᾽ ᾽ . 

Οὐκοῦν, ὁπὲρ γὺῦν πρυθθμεθα, σκέψασϑαι τὸν λό- 
ῳ -»Ο-Ο-Ά 4 

7ον ὁπὴ καλῶς ἔχει λέγειν τε καὶ γράφειν, καὶ ὅπη 
μὴ» σκεπτέον. ΦΑ͂Ι. “ῆλον. ΞΙΏ; Ἦρ οὖν οὐχ ὑπιάρ- 
χειν δεῖ τοῖς εὖ τε καὶ καλῶς ῥηϑησομένοις τὴν τυῦ 
λέγοντος διάνοιαν, εἰδυῖαν τάληϑὲς ὧν ἂν ἐρεῖν πέρι 

μέλλῃ; ΦΑ͂Ι. Οὑτωσὶ περὶ τούτων ἀκήκοι, ὦ φίλε 
ὶ γ ᾿ 

Σώχρατες, οὐκ εἶναι ἀνάγεην τῷ μέλλοντι ὁήτορι 
ν᾽ -»»», Π ᾿ 3 ᾿ . 

ἐσεσϑαι τὰ τῷ ὄντι δίκαια μανϑάνειν, ἀλλὰ τὰ δό- 
“Ν ' ; δον , , 

ξανταὰα ἂν πλήϑει οἵπερ δικάσουσιν" οὐδὲ τι ὄντως 



᾿ 

ΤῚ ΡΣ ΑΕ ΘΝΕΒ Βεὰ θυ δυο 

ἀγαϑὰ ἢ καλὰ, ἀλλ ὅσα δόξει. ἐκ γὰρ τούτων εἶναι 
τὸ πείϑειν, ἀλλ᾿ οὔκ ἐκ τῆς ἀληϑείας. ΣΩ. Οὔποι 
ἀπόβλητον ἔπος εἶναι δεῖ, ὦ Φαῖδρε, ὃ ἂν εἴπωσι 
σοφοὶ, ἀλλὰ σκοπεῖν μή τι λέγωσι. καὶ δὴ καὶ τὸ 
γὺν λεχϑὲν οὐκ ἀφετέον. ΦΑ͂Ι. ᾿Ορϑῶς λέγεις. ΣΏ. 
ἴῃ δε δὴ σκοπῶμεν αὐτό. ΦΑ͂Ι. Πῶς; ΧΩ. Εἴ σε 
σεείϑοιμι ἐγὼ τοὺς πολεμίους ἀμύνειν, κτησάμενον 

ἵππον" ἄμφω δὲ ἵππον ἀγνοοῖμεν, τοσόνδε μέντου 
τυγχάνοιμι εἰδὼς περὶ σοῦ, ὅτι Φαῖδρος ἵππον ἢ- 
γεῖται τὸ τῶν ἡμέρων ζώων μέγιστα ἔχον ὦτα. ΦΑ͂Ι. 

Τελοῖόν γ ἂν, ὦ ὦ Σώκρατες, εἴη. Σ.Ώ. Οὕπω γε" ἀλλ᾽ 

ὅτε δὴ σπουδὴ σε πείϑοιμι, συντιϑεὶς λόγον, ἕἔπαι- 
γον πατὰ τοῦ ὄνου, ἵππον ἐπονομάζων" καὶ λέγων 

ὡς παντὸς ἄξιον τὸ ϑρέμμα οἴκοι τε κεκτῆσϑαν καὶ 
ἐπὶ στρατιᾶς" αἀποπολεμεῖν τὲ χρήσιμον καὶ προσ- 
ἐνεγκεῖν δυνατὸν σκεύη, καὶ ἄλλα πολλὰ ὠφέλιμον. 
ΦΑ͂Ι. Παγγέλοιόν " ἂν ἤδη εἴη. “ΣΩ. “Τρ οὖν οὐ 

μρεῖττο», γελοῖον ἢ δεινόν" τε καὶ ἐχϑρὸν εἶναι, ἢ 
φίλον; ΦΑ͂Ι. Φαίνεται. ΣΏ. Ὅταν οὖν ὃ ὀύρθθεν 

κὸς ἀγνοῶν ἀγαϑὸν καὶ χακὸν, λαβὼν πόλιν ὡσαὺ 

τως ἔχουσαν, πεέϑη, μὴ περὶ ὄνου σκιᾶς, ὡς ἵππου, 
τὸν ἔπαινον ποιούμενος, ἀλλὰ περὶ κακοῦ, ὡς ἀγα- 
θοῦ: δόξας δὲ πλήϑους μεμελετηκὼς, πείσῃ κακὰ 

πράττειν ἀντ ἀγαϑῶν" ποῖόν τινὰ οἴει μετὰ ταῦτα 
τὴν ὀητρονὴν καρπὸν. ων ἔσπειρε ϑερίξειν, . ᾧἢ 47. 

Οὐ πάνυ ἐπιεικῆ. ΣΏ. ᾿Αρ᾽ οὖν, ὦ "γαϑὲ, ἀγροικότε- 

ρον τοῦ δέοντος λελοιδορήκαμεν τὴν τῶν λόγων τέ- 

χνην; ἠδ᾽ ἴσως ἂν εἴποι, Τὶ ποτ, ὦ ϑαυμάσιοι, 
: Ὁ . 4 39 , 3 ον 

ληρεῖτε; ἐγὼ γὰρ οὐδένα ἀγνοοῦντα τἀληϑὲς ἀναγ 
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κάζω μανϑάνειν᾽ λέγειν" ἀλλ εἴτις ἐμῇ ξυμβουλῇ 

χτησόμενος ἐκεῖνο, οὕτως ἐμὲ λαμβάνειν, τὸ δ᾽ οὖν 
μέγα λέγω, ὡς ἄνευ ἐμοῦ τῷ τὰ ὄντα εἰδότι οὐδὲν τὺ 
μᾶλλον ἔσται πείϑειν τέχνῃ. Οὐκοῦν δίχαια ἐρεῖ, λέ- 

γουσὰα ταῦτα; Φ ΑΙ. Φημὶ, ἐὰν οἵ γ8ὃ ἐπιόντες αὖ- 

τῇ λόγοι μαρτυρῶσιν εἶναν τέχνῃ. ὥσπερ γὰρ ἀκοὺ- 
εἰν δοκῶ τινων προσιόντων καὶ διαμαρτυρομένων 

λόγων ὅτι ψεύδεται, καὶ οὐκ ἔστι τέχνη ἀλλ᾽ ἄτεχνος 
τριβή. τοῦ δὲ λέγειν, φησὶν ὁ «Τάκων, ἔτυμος τέχνη, 
ἄνευ τοῦ ἀληϑείας ἤφϑαν, οὔτ᾽ ἔστιν οὔτε μήποτε 
ὑστέρως γένηται. τούτων δὴ τῶν λόγων, ὦ Σώκρα- 
τες. ἀλλὰ δεῦρο αὐτοὺς παράγων, ἐξέταζε τί καὶ πῶς 
λέγουσι. .Σ.Ώ. Πάριτε δὴ ϑρέμματα γενναῖα" καλλέ- 
παιδιά τὲ Φαῖδρον πείϑετε, ἕως ἂν μὴ ἱκανῶς φιλο- 

σοφήσῃ, οὐδὲ ἱκανὸς ποτὲ λέγειν ἔσταν περὲ οὔὐδε- 
γός. ἀποκχριγέσϑω δὴ ὁ Φαῖδρος, ἐρωτᾶτε" ἄρ᾽ οὔ 

τὸ μὲν ὅλον ἡ ῥητορικὴ οἷν εἴη τέχνη ψυχαγωγία τὶς 
διὰ λόγων, οὐ μόνον ἐν δικαστηρίοις καὶ ὅσον ἄλλοι 
δημόσιοι σύλλογοι, ἀλλὰ καὶ ἐν ἰδίοις ἡ αὐτὴ, σμι- 

προῶν τὸ καὶ μεγάλων πέρι; χαὶ οὐδὲν ἐντιμότερον 
τόγε ὀρϑὸν περὲ σπουδαῖα ἢ φαῦλα γιγνόμενον; ἢ 
πῶς σὺ ταῦτ᾽ ἀκήκοας; ΦΑ͂Ι. Οὐ μὰ τὸν Δία οὐ 
παντάπασιν οὕτως" ἀλλὰ μάλιστα μέν πως περὶ τὰς 
δίκας λέγεται καὶ γράφεται τέχνη, λέγεται δὲ καὶ 
περὶ δημηγορίας" ἐπὶ πλέον δὲ οὐκ ἀκήκοα. ΣΩ. 
᾿Αλλ ἢ τὲς ἹΝέστορός τε καὶ ᾿Οδυσσέως τύγνας μόνον 
περὶ λόγων ἀκήκοας, ὅς ἐν ᾿Ιλίῳ σχολάζοντε συνε- 
γραψάτην, τῶν δὲ Παλαμήδους ἀνήκοος γέγονας; 
ΘΑ͂]. Καὶ ναὶ μὰ Ζία ἔγωγε τῶν ἹΝέστορος. εἰ μὴ 

ἔυλν: ἘΝ ΎΠΙ. Ὁ 
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Τοργίαν, Ἰνεστορα τινὰ κατασχευάζεις" ἢ τενὰ Θρα- 
σὑμαχόν τὸ καὶ Θεόδωρον, ᾽Οδυσσέα. ΣΩ. Ἴσως. 

ἀλλὰ γὼρ τούτους ἐῶμεν" σὺ δ᾽ εἰπὲ, ἐν δικαστηφί» 

οις οἵ ἀντίδικοι τί δρῶσιν; οὐκ ἀντιλέγουσι μέντοι; 
ἢ τί φήσομεν; ΦΑ͂Ι. Τοῦτ᾽ αὐτό. Σ.Ώ, Περὶ τοῦ 
δικαίου τε χαὶ ἀδίκου; ΦΑ͂Ι. Ιναί. Σ,.Ω. Οὐκοῦν ὃ 
τέχνη τοῦτο δρῶν, ποιήσεν φανῆναι τὸ αὐτὸ τοῖς 
αὐτοῖς τοτὲ αὐ δίκαιον, ὅταν δὲ βούληται, ἄδικον; 
“41, Τί μὴν; ΟΣ ίλο, αν ἐν δημηγορίᾳ δὴ τῇ πύλει 

δοκεῖν τὰ αὐτὸ, τοτὲ μὲν ἀγαϑὼ, τοτὲ δ᾽ αὖ τὰγαν- 
εἰα; ΦΑΙ. Οὕτως. Σ,Ω. Τὸν οὖν ᾿Ελεατικὸν Παλα- 

μήδην λέγονται οὐκ ἔσμεν τέχνῃ, ὥστε δοκεῖν φαένε- 
σϑαι τοῖς ἀκούουσι τὰ αὐτὰ ὅμοια καὶ ἀνόμοια, καὶ 
ὃν καὶ πολλὰ, μένοντά τε αὖ καὶ φερόμενα; . ΦΑ͂Ι. 
ΜΠ]ἄλα γε. Σ.. Οὐκ ἄρα μόνον περὶ δικαστήριά τε 

ἐστὲν ἡ ἀντιλογικὴ, καὶ περὲ δημηγορίαν, ἀλλ᾽, ὡς 
ξοικε, περὶ πάντα τῇ λεγόμενα μέα τὶς τέχνη, εἴπέρ 
ἐστιν αὕτη ἂν εἴη ἥτις οἵατ᾽ ἔσται πᾶν παντὲ ὅμοι- 
οὖν τῶν δυνατῶν, καὶ οἷς δυνατόν" καὶ ἄλλου ὅμοι- 

οὔντος καὶ ἀποκρυπτομέγου, εἰς φῶς ἄγειν. ΦΑ͂Ι. 
πῶς δὴ τὸ τοιοῦτον λέγεις; Σ.Ώ,, Τὴδε δοκῶ ξητοῦ- 
σι: φανεῖσϑαι. ἀπάτη πότερον ὃν πολὺ διαφέρουσι γέ- 

γνεται μᾶλλον, ἢ ὀλίγον; ΦΑ͂Ι. Ἔν τοῖς ὀλίγον. Σ,Ω,. 
“λλὰ δὴ, κατὰ σμικρὸν μεταβαίνων, μᾶλλον λήσεις ἐλ- 
ϑὼν ἐπὶ τὸ ἐναντίον, ἢ κατὼ μέγα. ΦΑ1. πῶς δ᾽ οὗ; 
ΣΩ. Ζ4εὶ ἄρα τὸν μέλλοντα ἀπατήσειν μὲν ἄλλον, αὖ- 

τὸν δὲ μὴ ΕΟ ΟΣ ΘΙ τὴν ὁμοιότητα τῶν ὄντων καὶ 
ἀνομοιότητα ἀκριβῶς διειδέναι. ΦΑ͂Ι. “ἀνάγκη μὲν οὖν, 
ΡΣ Ἂ οὖν εἷός τὲ ἔσται, ἀλήϑειαν ἀγνοῶν ἑκάστου, 

ππααπσποσπτιπισ 

| 
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τὴν τοῦ ἀγνοουμένου ὁμοιότητα, μικράν τὲ κοιὶ με- 
γάλην ἐν τοῖς ἄλλοις διαγιγνώσκειν; ΦΑ͂Ι. ᾿Αδύνα- 
τον. Σ.Ώ. Οὐκοῦν τοῖς παρὰ τὼ ὄντα δοξάζουσι καὲ 
ἀπατωμένοις δῆλον ὡς τὸ πάϑος τοῦτο δι᾽ ὅμοιο- 
τήτων τινῶν εἰσεῤῥύη. ΦΑ͂Ι. Τίγνεται οὖν οὕτως. 

ΣΏ,.. Ἔστιν οὖν ὅπως τεχνικὸς ἔσται, μεταβιβάξων 

κατὰ σμικρὸν, δι΄ ἁμοιοτήτων ἀπὸ τοῦ ὄντος ἕκά- 
στοτε ἐπὶ τοὐναντίον ἀπάγων, ἢ αὐτὸς τοῦτο δια- 
φεύγειν, ὃ μὴ ἐγνωρικὼς ὃ ἐστιν ἕκαστον τῶν ὄντων; 
ΦΑ͂Ι. Οὐ μήποτε. Σ,Ώ. “όγων ἄρα τέχνην, ὦ ἑταῖρε, 

ὁ τὴν ἀλήϑειαν μὴ εἰδὼς, δόξας δὲ τεϑηρακὼς, γε- 
λοίαν τινῶ, ὡς ἔοικε, καὶ ἄτεχνον παρέξεται. ΦΑ͂Ι. 

Κινδυνεύει. ΖΩ͂, ᾿Βούλει οὖν, ἐν τῷ «Τυσίου λόγῳ 

ὃν φέρεις, καὶ ἐν οἷς ἡμεῖς εἴπομεν, ἐδεῖν τι ὧν φα- 
μεν ἄτεχνόν τε καὶ ἕγτεχνον εἰναι; ΦΑ͂Ι. Πάντων 

γέ που μάλιστα" ὡς νῦν γε ψιλῶς πως λέγομεν, οὐκ 
ἔχοντες ἱκαγὰ παραδείγματα. ΣΏ. Καὶ μὴν κατὰ 
τύχην γέ τινα, ὡς ἔοικεν, ἐρῥηϑήτην τὼ λόγω, ἔχον»- 
τε τὶ παράδειγμα" ὡς ἂν ὃ εἰδὼς τὸ ἀληϑὲς, προσ- 
παΐέξων ἐν λόγοις παράγοι τοὺς ἀκούοντας. καὶ ἔγω- 
γε, ὦ Φαῖδρε, αἰτιῶμαι τοὺς ἐντοπίους ϑεούς. ἴσως 

δὲ καὶ οὗ τῶν ΠΠουσῶν προφῆται οἵ ὑπὲρ κεφαλῆς 
δοὶ ἐπιπεπνευκότες ἂν ἡμῖν εἰεν τοῦτο τὸ 7έῥρας, 
οὐ γάρ που ἔγωγε τέχνης τινὸς τοῦ λέγειν μέτοχος. 
ΦΑ͂Ι. Ἔστω ὧς λέγεις" μόνον δήλωσον ὃ φής. ΣΏ. 
ϑι δή μοι ἀγάγνωθι τὴν τοῦ «“ἱυσίου λόγου ἀρχήν. 
ΦΑΙ͂. Περὶ μὲν τῶν ἐμῶν «πραγμάτων ἐπίστασαι" 
καὶ ὡς γομέζω συμφέρειν ἡμῖν τούτων χενομένων, 
ἀλήκοας. ἀξιῷ δὲ μὴ διὰ τοῦτο ἀτυχῆσαι ὧν δέομαι, 

02 
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ὅτι οὐκ ἐραστὴς ὧν σοῦ τυγχάνω. ὡς ἐκείνοις μὲν 

τότε μεταμέλει ὧν ἂν εὖ ποιήσωσιν, ἐπειδὰν τῆς 
ἐπιϑυμίας παύσωνται. ΣΏ. Παῦσαι. τί δὴ οὖν 

οὗτος ἁμαρτάνει καὶ ἄτεχνον ποιεῖ, λεκτέον. ἢ γάρ; 
ΦΑ͂Ι. Ἱναί. ΣΩΏ. ἀΠ οὖν οὐ παντὶ δῆλον τόγε τοι- 

ὄνδε, ὡς περὶ μὲν ἔνια τῶν τοιούτων ὁμονοητικῶς 
"ῳ 2 Ὧ ΩΣ -Ὁ ᾽ 

ἕγομεν, περὶ δ΄ ἔγια στασιαστικῶς; ΦΑ͂Ι. εοκῶ μὲν 
[4 Γ Γ 2) 2 5 ᾿ Υ 

ὁ λέγεις μανϑάγειν" ἔτι ὃ εὐπὲ σαφέστερον. Σ.Ώ.. 
Ὅ ὦν» 3» δὲ ἊΝ Ὁ ν Ὁ 2 ᾽ 

ταν τὶς ὄγομα εἴπη σιδήρου, ἢ ἀργύρον, ἀρ οὐ 
- Ψ Υ ξ 

τὸ αὐτὸ πάντες διενοήϑημεν; ΦΑ͂Ι. Καὶ μάλα. 
Εν 3 .2 ὦ - 3 , 
ΣΏ, Τὶ δ᾽ οτὰαν δικαίου, ἢ ἀγαθοῦ; οὐκ ἄλλος 

ἀλλῃ φέρεται; καὶ ἃ βητοῖ! χλλήλοις τε καὶ λῃ φέρεται; καὶ ἀμφισβητοῦμεν ἀλλήλοις τὲ καὶ 
« ω 2 τω Γ ν ΕΣ - 23..-: 4 

ἤμένι αὐτοὺς; ΦΑ͂Ι. Πάνυ μὲν οὐν. ΖΣ.Ώ. Ἐν μὲν 

ὥρα τοῖς συμφωνοῦμεν, ἐν δὲ τοῖς, οὔ. ΦΑ͂Ι. Οὕτω. 
Σ.Ώ. Ποτέρωϑι οὖν εὐαπατητότεροι ἐσμὲν; καὶ ἡ 
δητοριπὴ ἐν ποτέροις μεῖζον δύναται; ΦΑ͂Ι. Ζ΄ηλο- 

Ψ 
5 

νότι ἐν οἷς πλανώμεϑα. ΣΏ.. Οὐκοῦν τὸν μέλλοντα 

τέχνην ῥητορικὴν μετιέναι, πρῶτον μὲν δεῖ ταῦτα 
ὑδῷ διῃρῆσϑαι: καὺ εἰληφέναι τινὰ χαρακτῆρα ἕκα- 
τέρου τοῦ εἰδους, ἐν ὦ τὲ ἀνάγκῃ τὸ πλῆϑος πλανᾶ- 

σϑαὶ, καὶ ἐν ᾧ μὴ. ΦΑ͂Ι. Καλὸν γοῦν ἂν, ὦ Σώκρα 
τες, εἶδος εἴη κατανενοηκὼς ὃ τοῦτο λαβών. ἜΣ 

᾿Επειτά γε οἶμαι πρὸς ἑκάστῳ χιόϑόμενον μὴ λαν- 

ϑάνειν, ἀλλ᾽ ὀξέως αἰσθάνεσθαι περὶ οὗ ἂν μέλλῃ 
ἐρεῖν, ποτέρου “ον ἐν ύνα τοῦ γένονα ΦΑ͂Ι. 7 

μὴν; 2.2. Τί οὖν; τὸν Ἔρωτα πότερον φῶμεν εἷ- 

γα τῶν ΓΕ Δ ΛμΩΝ ἢ τῶν μὴ; ΦΑ1. Τὼν 

ἀμφισβητησίμων δήπου. ΣΏ. Ἢ οἷδι ἂν σοι συγ- 
γωρῆσαι εἰπεῖν ἃ νῦν δὴ εἶπες περὶ αὐτοῦ, ὡς βλά- 
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»Σ»ἌΡνἍ Π -᾿ ΑΝ “ ΄ Ξ 

βη τὲ ἐστι τῷ ἐρωμένῳ καὶ ἐρῶντι, καὶ αὐϑις ὡς μὲ- 
- Ψ -“Σ΄ο 4 2! ᾿ Ξ 

γιστον τῶν ἀγαϑῶν τυγχάνει; ΦΑ͂Ι. “ἄριστα λέγεις. 
ΣΩ. “1λλ᾽ εἰπὲ καὶ τόδε, (ἐγὼ γάρ τοι, διὰ τὸ ἐν- 

᾿ 3 3.» 

ϑουσιαστικὸν, οὐ πάνυ μέμνημαι) εἰ ὠὡρισάμην ἕρω- 
ἐνέ ’ ᾿ - τς ὌΥ ὦ 9 ὩΣ 

τα ἀρχόμενος τοῦ λόγου. ΦΑ͂Ι. Νὴ δια, ἀμηχάνως 
« - ε! Π Ἃ ἣν γε ὡς σφόδρα. ΣΙ. Φεῦ, ὁσῳ λέγεις τεχνικωτερας 

᾿ Π - ςκ-ι οὃ γύμφας τὰς ᾿᾿Ιχελώου, καὶ Πᾶνα τὸν ξρμοῦ, «ἵυ- 
᾽ ἰ ; Π Π 5 ὃν 3φι , 

σίου τοῦ Κεφάλου, πρὸς λόγους εἰναι. ἢ οὐδὲν λέ- 

γῶ; ἀλλὰ καὶ ὃ «“υσίας ἀρχόμενος τοῦ ἐροτικοῦ 
᾽ -ῪὟ΄ -ΟΨ 7. “ ““Ο ἠνάγκασεν ἡμᾶς ὑπολαβεῖν τὸν ᾿Ερωτα ἕν τι τῷ» 

ΒΥ [4] Β] Π ἘΝῚ 2) ἙΝ Υ ΕΝ "ὃ 

ὄντων, ὁ αὐτὸς ηβουλήϑη; καὶ πρὸς τοῦτο ἤθη συν»- 
-- 3 Υ [πὶ ταξάμεγος πάντα τὸν ὕστερον λόγον διεπεράνατο; 
! Π 5 »εο- 32 Ὁ . ΝῚ ΄ ὦ 

θουλει πάλιν ἀναγνῶμεν αὐτοῦ τὴν ἀρχην; ΦΑ͂Ι. 
.2 -ὋἢΡ᾿ ᾿ .« »-Ὁ 3 , ) Ε Εἰ σοΐ γε δοκεῖ" ὃ μέντοι ζητεῖς οὔκ ἔοτ᾽ αὐτόϑι. 

Ὰ 

ΣΙ. ΤΕ, ἵνα ἀκούσω αὐτοῦ ἐκείνου. ΦΑ͂Ι. Περὶ 
δ ᾿ 

μὲν τῶν ἐμῶν “πραγμάτων ἐπίστασαι" καὶ ὡς γομί- 
ζω συμφέρειν ἡμῖν τούτων γενομένων, ἀκήκοας. ἀξιῶ 
δὲ μὴ διὼ τοῦτο ἀτυχῆσαι ὧν δέομαι, ὅτι οὐκ ἐρα- 
στὴς ὧν οοῦ τυγχάνω. ὡς ἐκείνοις μὲν τότε μετα- 

μέλει ὧν ἂν εὖ ποιήσωσιν, ἐπειδὰν τῆς ἐπιϑυμίας 
Ἵ -Ὁ-ὉἩ -ὦἷὦὦὠ ᾽ “ο΄ ε παύσωνται. ΣΩ. Ἢ πολλοῦ δεῖν ἔοικε ποιεῖν οδὲ γε 

“ἋἊ“ω ω ἥν πο ἈΝ "Ὁ 9 ι 9 4 ἌΣ 0 ζητοῦμεν" ὃς οὐδὲ ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἀλλ᾽ ἀπὸ τελευτῆς 
᾿Ὶ 

ἐξ ὑππίας ἀνάπαλιν διανεῖν ἐπιχειρεῖ τὸν λόγον" καὶ 

ἄρχεται ἀφ᾽ ὧν πεπαι υμέγνος ἂν ἤδη ὃ ΕΝΌΝ λέγοι 
πρὸς τὰ παιδικά. ἢ οὐδὲν εἶπον, Φαῖδρε, φίλη κε- 
φαλὴ». ΦΑ͂Ι. Ἔστι γέ τοι δὴ, Σώκρατες, τελευτὴ, 

᾿ περὶ οὗ τὸν λόγον ποιεῖται. ΣΩ. 1ἰ δέ; τἄλλα οὐ 
χύδην δοκεῖ θεβλῆσϑαι τὰ τοῦ λόγου; , ἢ) φαίνεται, 

τὸ δεύτερον εἰρημένον, ἔκ τινὸς ἀνάγκης δεύτερο» 
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δεῖν τεϑῆναι; ἢ τι ἀλλο τῶν δηϑέντων; ἐμοὶ μὲν 
4 "δ τ ε δὲ ἰδό 3 Ψ .ο δἰ ἃ , Ϊ 

γὰρ ἔδοξεν, ὡς μηδὲν εἰδότι, οὐκ ἀγεννῶς τὸ ἐπιὸν 
)» .»υ 4 ΡῚ ’ 

εἰρῆσϑαν τῷ γράφοντι. σὺ δ᾽ ἔχεις τινὰ ἀνάγκην. 
᾿ « - »- ει - ] 

λογογραφικὴν, ἢ ταῦτα ἐκεῖνος ουτῶς ἐφεξῆς πα-᾿ 
, κ  οἷξ Ἐς ὦ ᾿ 

ράλληλα ἔϑηκδε; ΦΑ͂Ι. Χρηστὸς εἰ, ὅτι μὲ ἡγὴ ἵκα-. 
, “" ι 2 Π ε 5 - “ε -»-Ὁ «τ 

γὸν εἶναι τὰ ἕκείνου οὕτως ἀκριβῶς διιδεῖν. ΣΩ. 

᾿Αλλὰ τὸ δὲ γε οἶμαί σὲ φάναι ἂν δεῖν, πάντα λόγον 
ὥσπερ ζῶον συνεστάώγαι, σῶμά τι ἔχοντα αὐτὸν αὗ-᾿ 

τοῦ" ὥστε μὴτε ἀκέφαλον εἰναι, μὴτ᾿ ἄπουν, ἀλλὰ 
μέσα τε ἔχειν καὶ ἄκρα, πρέποντα ἀλλήλοις καὶ τῷ" 
ὅλῳ γεγραμμέγα. ΦΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΏ. Σκέψαι 

᾿ - ε » [“᾿ , 

τοίνυν τὸν τοῦ ἑταίρου σου λόγον, εἴτε οὑτὼς εἴτξε 
ΓΝ ; .« » 

ἄλλως ἔχει" καὶ εὑρήσεις τοῦ ἐπιγράμματος οὐδὲν 
διαφέροντα, ὃ Πήΐδα τῷ -Φρυγὶ φασὲ τινὲς ἐπιγε- φέροντα, αἶδᾳ τῷ -Φρυγὶ φασὶ ς ἐπιγ 
γράφϑαι. ΦΑ͂Ι. Ποῖον τοῦτο; καὶ τὸ πεπογνϑός; 

ἢ γῳ τ .- »ο8Ἅ Υ̓͂ Ξ 

Σ ἢ. Ἔστι μὲν τοῦτο, τότε, Χαλκῆ παρϑένος εἰμί", 
: - 2] 2. »λ [7] Μιἰδὰ δ᾽ ἐπὲ σήματι κεῖμαι. “Οφρ ἂν ὕδωρ τε γνάῃ, 

κπαὶ δένδρεα μακρὺ τεϑήλη, Αὐτοῦ τὴδε μένουσα τ ΤΕ ανος ΓΈ ΒΝ 1.2}. "08 μὲ ᾽ 
ΩΝ Υ̓͂ ᾿ Ὁ γ πολυκλαύτου ἐπὶ τύμβου, γγελέω παριοῦσι, 111- 

- ͵ 359: Υ 2ϑΡ̓ 

δας ὅτι τῇδε τέϑαπται. Ὅτι δὲ οὐδὲν διαφέρει αὖ. 

τοῦ πρῶτον ἢ ὕστατον τὶ λέγεσϑαι, ἐννοεῖς ποῦ, 

ὡς ἐγώμαι. ΦΑ͂Ι. Σκώπτεις τὸν λόγον ἡ ἡμῶν, ὦ «Σώ. 
κρατες. Σ,Ώ. Τοῦτον μὲν τοίνυν, ἵνα μὴ σὺ ἄχϑη,, 
ἐάσω" (καίτοι συχνά γε ἔχειν μοὶ δοκεῖ παραδείγμα- 

το μῦν .νγ 9. νυν - 2» ΝἊΙ 
τὰ πρὸς ὦ τὶς βλέπων, ονίγαιτ ἂν μιμεῖσθαι αὐτὰ 
ἐπιχειρῶν, μὴ πάνυ τι) 8 ἰς δὲ τοὺς ἑτέρους λόγους 
ἴωμεν. ἣν γάρ τι ἐν αὐτοῖς, ὡς δοχῶ, προσῆκον. 

ἰδεῖν τοῖς βουλομένοις περὶ Λόγων σκοπεῖν. ΦΑ͂Ι.. 
- ι 3: 2) - 

Τὸ ποῖον δὴ λέγεις; Σ΄). Ἑναντέω που ἤστην. 
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μὲν γὰρ; ὡς τῷ ἐρῶντι,, ὁ δ᾽ ὡς τῷ μὴ, δεῖ χαρίξε- 
σϑαι, ἐλεγέτην. ΦΑ͂ΪΙ͂. Καὶ μάλ ἀνδρικῶς. ΣΙΩ. 
ἼὭμην σὲ τἀληϑὲς ἐρεῖν, ὅτε μανικῶς. ὁ μέντοι ἐζὴ- 
τουν, ἔστιν αὐτὸ τοῦτο. μανίαν γάρ τινὰ ἐφήσαμεν 
εἶναι τὸν Πρωτα. ἢ γάρ; ΨΑ͂Ι. ναί. ΣΩ. Μανίας 
δὲ γε εἴδη δύο" τὴν μὲν, ὑπὸ νοσημάτων ἀνϑοωπί- 
γω»" τὴν δὲ, ὑπὸ ϑείας ἐξαλλαγὴς τῶν εἰωϑότων 

νομίμων γιγνομένην. ΦΑ͂Ι. Πάνυ γε. Σ.Ώ. Τῆς δὲ 
ϑείας, τεττάρων ϑεῶν τέτταρα μέρη διελόμενοι" 

μαντικὴν μὲν ἐπίπνοιαν, ᾿Ἱπόλλωνος θέντες, Ζίιονύ- 

σου δὲ, τελεστιιἦν ἸΠουσῶν δ᾽ αὖ, ποιητικήν" τε- 
τάρτην δὲ, ᾿Ὡφροδίτης καὶ Ἔρωτος, ἐρωτικὴν μα- 
γίαν ἐφήσαμέν τε ἀρίστην εἶναι. καὶ οὐκ οἶδ᾽ ὅπη 
τὸ ἐρωτικὸν πάϑος ἀπεικάζοντες, ἴσως μὲν ἀληϑοῦς 
τινὸς ἐφαπτόμενοι" τάχα δ᾽ ἂν καὶ ἄλλοσε παρα- 
φερόμενοι, κεράσαντες οὗ παντάπασιν ἀπίϑαγον 
λόγον, μυϑικόν τινα ὕμνον προσεπαίσαμεν μετρίως 
τὸ καὶ εὐφήμως τὸν ἐμόν τε καὶ σὸν δεσπότην Ἔρω- 

- 
2 

τὰ, ὦ Φαῖδρε, καλῶν παίδων ἔφορον. ΦΑ͂Ι. Καὶ 
μάλα ἐμοὶ μὲν οὐκ ἀηδῶς ἀκοῦσαι. Σ.Ώ. Τύδε τοί- 
γυν αὐτόϑεν λάβωμεν, ὡς ἀπὸ τοῦ ψέγειν πρὸς τὸ 
ἐπαινεῖν ἔσχεν ὃ λόγος μεταβῆναι. ΦΑΙ͂. Πῶς δὴ 
οὖν αὐτὸ λέγεις; ΣΏ.. ᾿Ἐμοὶ μὲν φαένεται τι μὲν 
ἄλλα τῷ ὄντι παιδιᾷ πεπαῖσϑαι" τούτων δὲ τινῶν 
ἐκ τύχης δηϑέντων ἀυοῖν! εἰδοῖν᾽ εἰ αὐτὴν τὴν δύνα- 

μιν τέχνῇ λαβεῖν δύναιτό τις, οὐκ ἄχαρι. ΦΑΙ͂. 1Τί- 
γὼν δή; ΣΩ. Εἰς μέαν τε ἰδέαν συνορῶντα ἄγειν 
τὰ πολλαχῆ διεσπαρμένα" ἵνα ἕκαστον δριξ ζόμενος, 
δῆλον ποιῇ περὶ οὗ ἂν αἰεὶ διδάσκειν ἐθελη. ὥσπερ 



588 ΡΙΑΤΌΟΝΙΘ 8.0.2 6 0.,4,}ο. 

τανῦν δὴ περὶ Ἔρωτος, ὃ ἐστιν, δρισϑὲν, εἶτ᾽ εὖ 
εἶτε κακῶς ἐλέχϑη. τὸ γοῦν σαφὲς καὶ τὸ αὐτὸ 
αὑτῷ ὁμολογούμεγον, διὰ ταῦτα ἔσχεν εἰπεῖν ὁ 
λόγος. ΦΑ͂Ι. Τὸ δ᾽ ἕτερον δὴ εἶδος τὶ λέγεις, ὦ 
Σώχρατες; ΣΩ Τὸ πάλιν κατ' εἴδη δύνασθαι δια- 
τέμνειν, κατ ἄρϑρα, ἢ πέφυκε, καὺ μὴ ἐπιχει- 
ρεὴν καταγνῦύναι μέρος μηδὲν, κακοῦ μαγείρου τρό- 
πῳ χρώμενον" ἀλλὰ ὥσπερ ἄρτι τῷ λόγῳ τὸ ἀ- 
φρον τῆς διανοίας ἕν τι κοινῇ εἶδος ἐλαβέτην. ὧσ- 

πὲρ δὲ σώματος ἐξ ἑνὸς διπλᾶ καὶ ὁμώνυμα πέ- 
φυκε, σκαιὰ ταδε ἢ δεξιὰ κληϑέντα" οὕτω καὶ τὸ 
τῆς παρανοίας ὡς ἐν ἡμῖν πεφυκὸς εἶδος ἡγησα- 

μένω τὼ λόγω, ὃ μὲν, τὸ ἐπὶ ἀριστεριὰ τεμνόμενος 
μέρος, πάλιν τοῦτο τέμνων οὐκ ἐπαγῆκε, πρὶν ἐν 

αὐτοῖς ἐφευρὼν ὀνομαζόμενον σκαιόν τινα ἔρωτα 
ἐλοιδόρησε μάλ᾽ ἐν δίκῃ" ὃ δ᾽ εἰς τὰ δεξιὰ τῆς μα- 
νέας ἀγαγὼν ἡμῶς, ὅμώνυμον μὲν ἐκείνῳ, ϑεῖον δ᾽ 
αὖ τινὰ ἔρωτι, ἐφευρὼν καὶ προτεινάμενος ἐπῆνε- 
σεν, ὡς μεγίστων ἡμῖν αἴτιον ἀγαϑῶν. ΦΑΙ͂. Ἅλη- 
ϑέστατα λέγεις. Σ.). Τούτων δὴ ἔγωγε, αὐτός τὲ 
ἐραστὴς, ὦ Φαῖδρε, τῶν διαιρέσειαν; καὶ συναγα- 
γῶν, ἵν οἵόστε ὦ λέγειν τὲ καὶ ιϑυίεῦθε ἐάν τε τινὰ 

ἄλλον ἡγήσωμαι δυνατὸν εἰς ἕν καὶ ἐπὶ πολλὰ πε- 
φιυκότα δρᾷν, τοῦτον διώκω --- κατόπισϑε μετ 

ἴψλιον ὥστε ϑεοῖο. καὶ μὲ ἐντου καὶ τοὺς δυναμένους αὖ- 
τὸ δρᾶν εἰ μὲ ἐν ὀρϑῶς ἢ) μὴ προσδγοβεῦνα ϑεὸς οἷδε" 
εἰ δὲ οὖν μέχοι τοῦδε διαλεκτικοὺς. τὶ νῦν δὲπα- 
θὰ σοῦ τε »αὶ Ἰυσίου μαϑόντας εἰπὲ τὲ χρὴ καλεῖν. ἡ 

τοῦτο ἐκεῖνό ἐστιν ἡ λόγων τέχνη, ἢ Θραοὑμοαχός τὸ καὶ 
- 
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οἱ ἄλλοι χρώμενοι, σοφοὶ μὲν αὐτοὶ λέγειν γεγόνασιν, 
ἄλλους τὲ ποιοῦσιν, οἵ ἂν δωροφορεῖν αὐτοῖς, ὡς 

βασιλεῦσιν, ἐθέλωσι; ΦΑ͂Ι. Ἰασιλεκοὶ μὲν ἄνδρες, 
οὐ μὲν δὴ ἐπιστήμονες γε ὧν ἐρωτᾷς. ᾿Αλλὰ τοῦτο 
μὲν τὸ εἶδος ὀρθῶς ἔμοιγε δοκεῖς καλεῖν, διαλεκτι- 

κὸγ» καλῶν" τὸ δὲ ῥητορικὸν δοκεῖ μοι διαφεύγειν 
θ᾽ ἡμᾶς. ΣΏ. Πῶς φῇς; καλόν που τέ ἂν εἴη ὃ 

τούτων ἀπολειφϑὲν, ὅμως τεχνῇ ῃ ἀαμβάνεται; παν- 

τος δ᾽ οὐκ ἀτιμαστέον αὐτὸ σοΐ τε καὶ ἡ μὴ λεκτέον 
δὲ τί μέντοι καὶ ἔστι τὸ λειπόμενον τ ο. ῥητορικῆς. 

Φ.1. Καὶ μᾶλα που συχναὶ ὦ τρβκθῳ τάν ἐν 

τοὶς βιβλίοις τοῖς περὶ λόγων τέχγης γεγραμμεροις, 
ΣΩ.. Καὶ καλῶς 7ὲ ὑπέμνησας. τιρο δοέμιον μὲν οἴμαι 
σιρῶτον ὡς δεῖ τοῦ λόγου λέγεσθαι ἐν ἀρχῇ ταῦτα 
λέγεις; ἢ γὰρ τὰ κομψὰ τῆς τέχνης; ΦΑ͂Ι. ἵναί. Σ.. 

“εὕτερον δὲ δὴ, διὴ) ἰγησι» τιγῶ, μαρτυρίας τὲ ἐπ᾿ αὖ- 
1" τρέτον, τεκμήρια" τέταρτον, εἰκότα" καὶ πίστω- 
σιν οἶμαι καὶ ἐπιπίστωσιν τόγγε βέλτιστον λογοδαί- 
τυχὼν Βυζάντιον ἄνδρα. ΦΑ͂Ι. Τὸν χρηστὸν λέγεις 

Θεόδωρον; Σ,Ώ. Τί μὴν; καὶ ἔλεγχόν γε καὶ ἐπεξέ- 
λεγχον ὡς ποιητέον ἐν κατηγορίᾳ τ8 καὶ ἀπολογίᾳ. 
τὸν δὲ κάλλιστον Πάριον "ὐηνὸν εἷς μέσον οὐκ ἄγο- 
εν: ὃς δνοθευνα τὲ πρόπος εὗρε καὶ παρεπαίνους; 
οἵἱ δ᾽ αὐτὸν καὶ πὶ παρα "ὄγους φασὶν ἐν μέτρῳ λέγειν, 
μγήμης χάριν. σοφὸς γὰρ ἀνήρ. Τισίαν τὲ Γοργίαν 

τὸ ἐάσομεν εὕδειν, οἱ πρὸ τῶν ἀληϑῶν τὰ εἰκότα εἶ- 
δὸν ὡς τιμητέα μᾶλλον" τάτε αὖ σμικρὰ, μεγάλα, 
καὶ τὰ μεγάλα, σμικρὰ φαίνεσθαι ποιοῦσι δια ῥὼ- 
μὴν λόγου: καινᾷ τ᾽ ἀρχαίως, τά τἰ ἐναντία καινῶς" 
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συντομίαν, τε λόγων καὶ ἄπειρα μήκη περὶ πάντων ἂ- 
νεῦρον. ταῦτα δὲ ἀκούων ποτὲ μοῦ Πρόδικος ἐγέλασε, 
καὶ μόνος αὐτὸς εὑρηπέν αὐ ἕφη ὧν δεῖ λόγων τέχνῃ. 
δεῖν δὲ οὔτε μακρῶν οὔτε βραχέων, ἀλλὰ μετρίων. 
Φ ΑΙ. ΣΣοφώτατά 7ὲ, ὦ Πρόδικε. Σ.Ώ. Ἱππίαν δὲ οὐ 
λέγομεν; » οἶμαι γὺρ ἂν σύμψηφον αὐτῷ χαὶ τὸν 
λεῖον ξένον γενέσθαι. ΦΑ͂Ι. Τί δ᾽ οὔ, ΣΏ. Τὰ δὲ 
Πώλου πῶς φοάσομεν αὖ μουσεῖα πηγῶν: ὃς διπλα- 
σιολογίαν, καὶ γρῶμολογίαν, καὶ εἰκογολοχέαν, ὃνο- 

μάτων τε “ικυμνίων ὅ ἐκείνῳ ἐδωρήσατο πρὸς ποίη- 
σιν εὐεπείος ; ΦΑ͂Ι. Πρωταγόρεια δὲ, ὦ “Σώκρατες, 

οὐκ ἢν» μέντοι τοιαῦτ᾽ ἅττα; ΨΩ, ᾿Ορϑοέπεια 7 ΤΕ, 
ὦ παῖ, καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ χαλά" τῶν γε μὴν οἶκτρο- 
γόων ἐπὶ γῆρας καὶ πενίαν μὰ οὐ ων» λόγων πεχρα- 
τηκέγαι τέχνῇ μοὶ φαίνεται τὸ τοῦ Σαλκηδονίου 
σϑένγος. ὀργίσαι τε αὖ πολλοὺς ἅμα δειτὸς ἀγὴρ γέ- 

γονγε, καὶ πάλιν ὠργισμέγοις ἐρά δὲν χηλεῖν, ὡς ἔφη; 
διαβάλλειν τὸ καὶ ἀπολύσασθαι διοβολὰς ὅϑεν δὴ 
μράτιστος. τὸ δὲ δὴ τέλος τῶν λόγων ΚΟΙΡῇ πᾶσιν 

ἔοικε συνδεδογμένον εἶναι" ᾧ τιγες μὲν ἐπάνοδον, ἄλ- 
λοι δὲ ἀλλο τίϑενται ὄνομα. ΦΑ͂Ι. Τὸ ἐν κεφαλαίῳ 
ἕκαστα λέγεις ὑπομνῆσαι ἐπὲ τελευτῆς τοὺς ἀκούον- 

τὰς περὲ τῶν εἰρημένων. (Σ,Ώ, Ταῦτα λέγω, καὶ εἴτε 
σὺ ἄλλο ἔχεις εἰπεῖν λόγων τέψνης πέρι. ΦΑ͂Ι. ΠΣ μι- 
κρά 78, καὶ οὐκ ἀξία λέγειν. ΣῺ; “ῶμεν δὴ τά γξ 
σμικρά" ταῦτα δὲ ὦ ὑτ αὖ; ἡ ἐ Ὁ μὰ; λλον ἴδωμεν τἰν ( καὶ 

ποτ᾿ ἔχει τὴν τῆς τέχνης δὲ 'μιν. ΦΑ͂Ι. Καὶ μάλα 

ἐῤδωμένην, ὦ Σώκρατες, ἔν γὲ δὴ πλήϑους συτόδοις. 

ΣΩ. Ἔχε γάρ. ἀλλ, ὦ δαιμόνιε, ἴδε καὶ σὺ εἰ ἄρα 
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ἀΠον ΣΆ ΚΟ ΕΝ ΚΝ Ὶ 3.ϑ. ὦ 2 [ - 
καὶ σοι φαίνεταν διεστηκὸς αὐτῶν τὸ ἡτρίον, ὥσπερ 

ν᾽» " δ 

ἐμοί. ΦΑ͂Ι. δείκνυε μόνον. Σ.Ώ. Εἰπὲ δὴ, μοι" εἴτις 
ι η-ς ᾿ “εν ᾿ Ρ}} Ὁ Ἅ 

προσελϑὼν τῷ ἑταίρῳ σου -Ερυξιμάχῳ, ἢ τῷ πατρῦ 
ρ᾽ »- - ; Ω ; - ὃ 

αὐτοῦ ᾿ἀκουμενῷ, εἴποι ὁτι ἐγὼ ἐπέσταμαι τοιαῦτ 
Ψ ᾿ τ 

ἅττα σώματι προσφέρειν," ὥστε ϑερμαίνειν τὸ ἐὼν 
βούλωμαι καὶ ψύχειν" καὶ ἐὰν μὲν δόξη μοι, ἐμεῖν 

2) 

ποιεῖν" ἐὰν δ᾽ αὐ, κάτω διαχωρεῖν, καὶ ἀλλὰ πάμ- 
πολλὰ τοιαῦτα' καὶ ἐπιστάμενος αὐτὰ, ἀξιῶ ἰατρὸς 
ν ͵ » ΓΝ. ι 

εἶναι, καὶ ἄλλον ποιεῖν ᾧ ὧν τὴν τούτων ἐπιστήμην 
»Ὅ , -ἫὝ τ 3 

παραδῶ" τί ἂν οἴει ἀκούσαντας εἰπεῖν; ΦΑ͂Ι. Τί ὃ 
2 " » 2» 2 , Ἃ ω 

ἀλλό γε ἢ) ἔρεσϑαι εἰ προσεπίσταται καὶ οὐυστινὰς 

δεῖ, καὶ ὁπότε ἕκαστα τούτων ποιεῖν, καὶ μέχρις 
ὁπόσου; ΣΩ. 1 οὖν εἴποι ὅτι, Οὐδαμῶς: ἀλλ᾽ ἀξιῶ 

τὸν ταῦτα παρ᾽ ἐμοῦ μαϑόντα, αὐτὸν οἱόντ᾽ εἶν αϑ 
- «ι} - ν}" 2Α ΒΥ ω ἰ 

ποιεῖν ἃ ἐρωτας; Φ.Α41. 1Π΄ἰποῖὶ ἂν, οἶμαι, οτι ματνε- 
᾽ . ᾽ » 

ται ἀνϑρωπος, χαὶ ἐκ βιβλίου ποϑὲν ἀκούσας, ἢ 
᾿ ᾿ , ᾿ 3 

περιτυχὼν φαρμακείοις, ἰατρὸς οἴεται γεγονέναι, οὐ- 
δὲ » .Π ὡ ᾿ ΝΣ 2) ἽἼ γ δ᾽ ΝῚ -- ,» 3 ἐν ἐπαΐων τὴς τέχνης. Σ.Ω. εἰ Σοφοκλεῖ αὖ 
προσελθὼν καὶ Πὐριπίδῃ τὶς λέγοι, ὡς ἐπίσταται 

περὶ σμικροῦ πράγματος ῥήσεις ̓ παμμήκεις εἰπεῖν, 
Ἁ ἃ καὶ περὶ μεγάλου πάνυ σμικράς; ὅταν τε βούληται; 

οἰκτριὶς, καὶ τούναν τίον, χαὶ αὖ φοβερὰς καὶ ἄπει- 
"ἢ 3 

λητικάς" ὅσά τ᾽ ἄλλα τοιαῦτα; καὶ διδάσκων αὐτὸ, 
τραγῳδίας ποίησιν οἴεται τ πε: Ἔν 
οὗτοι ἂν, ὦ Σώκρατες, οἶμαι, καταγελῷεν, εἶτις οἷε- 
ται τρα) γωῳδέαν ἀλλό τι εἶναι ἢ ἢ τὴν τούτων σὑστα- 
σιν, πρέπουσαν ἀλλήλοις τε καὶ τῷ ὅλῳ, συνιστυμέ- 

᾿Ὶ 7 2 ΠῚ 2 - Ἧ 
γην. Σ.Ώ. 4λλ οὐκ ἂν ἀγροίκως γε, οἶμαι, λοιδορὴς 

2 3, κὐξἢ }ν ᾿ ν ᾿) , 

σεια»" ἀλλ ὠσπὲρ ἂν μουσικὸς ἐντυχὼν ἀνδρὲ οἱομέ- 
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γῳ ἁρμονικῷ εἶναι, ὅτι δὴ τυγχάνει ἐπιστάμενος ὡς 
οἷόντε ὁξ Ξυτάτην καὶ βαρυτάτην χορδὴν ποιεῖν, οὐκ 
ἀγρίως εἴποι ἂν, Ὦ μοχϑηρὲ,  μελαχγχολᾷς, ἀλλ᾽ ἂτς 

μουσικὸς ὧν, πρᾳότερον, ὅτι Ὦ, ἄριστε, ἀγάγκη μὲν 

καὶ ταῦτ᾽ ἐπίστασθαι τὸν μέλλοντα ἁρμονικὸν ἔσε- 
σϑαι, οὐδὲν μὴν κωλύει οὐδὲ σμικρὸν ἁρμονίας ἐπιαΐ- 
είν τὸν τὴν σὴν ἕξιν ἔχοντα. τῶ γὰρ πρὸ ἁρμονίας 

ἀναγκαῖα μαϑήματα ἐπίστασαι, ἀλλ᾽ οὐ τὰ ἄρμονε- 
κιί, ΦΑ͂Ι. ᾿Ορϑότατά γε. Σ.Ώ. Οὐκοῦν καὶ ὃ Σοφο- 
κλὴς τὸν σφίσιν ἐπιδεικνύμενον τὰ πρὸ τραγῳδίας ἂν 
φαέη, ἀλλ᾽ οὐ τὰ τραγικά" καὶ ὃ ̓ Ακουμενὸς, τὰ πρὸ 

αν ἀλλ᾽ οὐ τὰ ἰατρικά. ΦΑ͂Ι. Παντάπασι μὲν 
οὖν. Σ.Ώ. Τὴ δέ; τὸν μελίγηρυν ̓ δραστον οἰόμεϑα, ἢ 
καὶ Περικλέα, εἰ ἀκούσειαν ὧν νῦν ἡμεῖς δίϊμεν τῶν 
παγκᾶλων τεχνημάτων, βραχυλογιῶν τὲ καὶ εἰκονο- 
λογιῶν, καὶ ὅσα ἄλλα διελϑόντες, ὑπ αὐγὰς ἔφα- 

μὲν εἶναι σκεπτέα" πότερον χαλεπῶς ἂν αὐτοὺς, ὧσ- 

περ ἐγώ τε καὶ σὺ, ὑπ᾽ ἀγροικίας, ῥῆμά τι εἰπεῖν 
ἀπαίδευτον εἰς τοὺς ταῦτα γεγραφότας τὲ καὶ δι- 

δάσκοντας, ὡς δητορικὴν τέχνην; ἢ, ἅτε ἡμῶν ὄντας 
σοφωτέρους, κἂν νῶϊν ἐπιπλῆξαι; . εἰπόντας, Ὦ Φαῖ- 
δρέ τὲ καὶ “Σώκρατες, οὐ χρὴ χαλεπαίνειν, ἀλλὰ συγα 
πὑνώσπειν εἴ τοῖς μὴ ἐπιοτάμεγοι διαλέγεσθαι, ἀδὺύ- 
γατοι ἐγένοντο ἐξέσδναθαν τέ ποτὲ ἐστιν ἢ ῥητορικχή. 
ἐκ δὲ τούτου τοῦ πάϑους, τὰ πρὸ τῆς τέχνης ἄναγ- 

καῖαᾳι ει μαϑὴ; ματα ἔχοντες, δητορικὴν ᾧ "ἤϑησαν εὑρη κέν 

ν 5 

γαι καὶ ταῦτα δὴ διδάσκοντες ἄλλους, ἡγοῦνται 
σφίσι τελέως ῥητορικὴν δεδιδάνϑαι τὸ δὲ ἕκαστα 

τούτων πιϑαγῶς λέγειν τε, καὶ τὸ ὅλον συγίσταυϑαι, 
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οὐδὲν ἔργον αὐτοὺς δεῖν παρ ἑαυτῶν τοὺς μα ϑητὲς 
σφῶν πορέζευϑαι ἐν τοῖς λύγοις. ΦΑ͂Ι.. ἀϊλλὸ μὴ», ὦ Σ ώ- 

χρατες, κινδυνεύει γε τοιοῦτόν τι εἶναι τὸ τὴς τέχνης 
ἣν οὗτοι οἱ ἄνδρες, ὡς δητορικὴν, διδάσκουσέ τε καὶ 
γράφουσι" καὶ ἔμοιγε δοκεῖς ἀλη ϑὴ εἰρηκέναι. ἀλλὰ δὴ 

Ὧν τοῖ τῷ ὁντι ῥητορικοῦ τε καὶ πιϑανοῦ νι νφμν πὼς 

καὶ τιόϑεν ἂν τις δύναιτο πορίσασϑαι; Σ ΣΏ.. Τὺ μὲν 

δύνασϑαι, ὦ Φαῖδρε, ὥστε ἀγωνιστὴν τέλεον γενέ- 
σϑαι, εἰκὸς, ἔσως δὲ καὶ ἀναγκαῖον, ἔχειν ὥσπερ τὰἀλ- 

λα. εἰ μέν σοι ὑπάρχει φύσει ῥητορικῷ εἰναι, ἔσῃ ῥή- 
τωρ ἐλλόγιμος, προσλαβὼν ἐπιστήμην τε καὶ μελέτην" 

ὅτου δ᾽ ἂν ἐλλίπῃς τούτων, ταύτῃ ἀτελὴς ἔσῃ. ὅσον δὲ 

αὐτοῦ τέχνῃ, οὐχ ἡ “υοίας καὶ Θρασύμαχος πορεὺε- 
ται δοκεῖ μοι φαίνεσϑαι ῇ ἢ μέϑοδος. (ΑΙ. “ἀλλὰ πὴ δή; 
“Φ.Ὡ. Κινδυγεῦει, ὦ ἀριστε,εἰκότως ὃ Περικλῆς πάντων 

τελεώτατος εἰς τὴν ῥητορικὴν γενέσθαι. ΦΑ:. “ἰδὴή; 

ΣΩ.. Πᾶσαι ὅσαι μεγάλαι τῶν τεχνῶν, προσδέονται 
ἀδολευχίας καὶ μετεωρολογέας φύσεως πέρι. τὸ γὼρ 
ὑψηλόνουν τοῦτο καὶ τὸ πάντη τελ ἱεσιουργικὸν ξοι- 
κὸν ἐντεῦϑεν ποϑὲν εἰσιέναι" ὃ καὶ Περικλῆς πρὸς 

τῷ εὐφυὴς εἶναι ἐκτήσατο. προσπεσὼν γὰρ, οἶμαι, 

τοιούτῳ ὄντι “Ἀναξαγόρᾳ, μετεωρολογίας ἐμπλησϑεὶς, 
καὶ ἐπὶ φύσιν νοῦ τε καὶ ἀνοίας ἀφικόμενος ιὧν δὴ 
πέρι τὸν πολὺν λόγον ἐποιεῖτο “ἀναξαγόρας) ἐντεῦ- 

ϑὲν εἵλκυσεν ἐπὶ τὴν τῶν λόγων τέχνην τὸ πρόσφο- 
ρον αὐτῇ. ΦΑ͂Ι. Πῶς τοῦτο λέγεις; Σ.Ω. Ὃ αὐτός 
που τρύπος τέχνης ῥητορικῆς, ὅσπερ καὶ ἰατρικῆς. 
ΦΑΙ. Πῶς δὴ; ΣΧ. ᾽ν ἀμφοτέραις δεῖ διελέσθαι 
φύσιν, σώματος μὲν, ἐν τὴ ἑτέρᾳ ψυχῆς δὲ, ἐν τῇ 



᾿ 
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ἑτέρᾳ᾽ εἰ μέλλεις μὴ τριβὴ μόνον καὶ ἐμπειρίᾳ, ἀλλὰ 
τέχνῃ, τῷ μὲν φάρμακα καὶ τροφὴν προσφέρων, ὑγί- 
εἰαν καὶ ῥώμην ἐμποιήσειν" τῇ δὲ, λόγους τε καὶ ἐπι- 
τηδεύσεις νομίμους, πειϑὼ ἣν ἂν βούλῃ καὶ ἀρετὴν 
ποραδώσειν, ΦΑ͂Ι. Τὸ γοῦν εἰκὸς, ὦ «Σώκρατες, οὔ- 
τω. Σ... Ψυχῆς οὖν φύσιν ἀξίως λόγον καταγοῆσαι 
οἴει δυνατὸν εἶναι ἄνευ τῆς τοῦ ὅκου φύσεως; ΦΑ͂Ι. 

1. μὲν Ἱπποκράτει τε τῷ τῶν ᾿᾿σκληπιαδῶν δεῖ τι 
πείϑεσθαι, οὐδὲ περὶ σώματος ἄνευ τῆς μεθόδου 
ταύτης. Σ.. Καλῶς γὰρ, ὦ ἑταῖρε, λέγει. χρὴ μὲν- 
τοι, πρὸς τῷ ̓ Ιπποκράτεν τὸν λόγον ἐξετάζοντα, σκο- 

στεῖν εἰ συμφωνεῖ. ΦΑ͂Ι. Φημί. Σ.Ω. Τὸ τοίνυν περὶ 
φύσεως σκόπει τί ποτε λέγει Ἱπποκράτης τε καὶ ὃ 

ἀληϑὴς λόγος. ἀρ᾽ οὐχ ὧδε χρὴ διανοεῖσθαι περὶ 
ὁτουοῦν φύσεως ; ; πρῶτον μὲν, ἁπλοῦν ἢ πολυειδὲς 
ἐστιν, οὐ πέρι β βουλησόμεϑα εἰναι αὐτοὶ τεχνικοὶ, καὶ 
ἄλλους δινατοὶ ποιεῖν, ἔπειτα δὲ, ἐὰν μὲν ἁπλοῦν 

ἢ, σκοπεῖν τὴν δύναμιν αὐτοῦ, τίνα πρός τι πέφυ- 
κεν εἰς τὸ δρᾷν ἔχον, ἢ τίνα εἰς τὸ παϑεῖν ὑπό του; 
ἐὰν δὲ πλείω εἴδη ἔχῃ, ταῦτα ἀριϑμησάμενος, ὅπερ 
ἐφ᾽ ἑνὸς, τοῦτ᾽ ἰδεῖν ἐφ ἑκάστου, τὸ, τέ ποιεῖν αὐτὸ 
πέφυκεν, ἢ τὸ τέ παϑεῖν ὑπό του; “41. Κινδυ- 
γεύει, ὦ “Σώκρατες. ΣΩ.. Ἣ γοῦν ἄνευ τούτων μέϑο- 
δὸς ἐοίκοι ἂν ὥσπερ τυφλοῦ πορείᾳ. ἀλλ᾽ οὐ μὴν 
ἀπειχιχστέον τόν γε τέχνῃ μετιόντα ὁτιοῦν τυφλῷ οὐ- 
δὲ κωφῷ" ἀλλὰ δῆλον ὡς ἂν τῳ τὶς τέχνη λόγους διδῷ, 
τὴν οὐσίαν δείξει ἀκριβῶς τῆς φύσεως τούτου πρὸς 
ὁ τοὺς λόγους οὐκαμα ἑυται δὲ που ψυχὴ τοῦτο. 

ΦΑ͂Ι. τί μήν; ΣΩ. Οὐκοῦν ἢ ἡ ὄὅμιλλα αὐτῷ τέταται 
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πρὸς τοῦτο πᾶσα; πειϑὼ γὲρ ἐν τουτοῦ ποιεῖν ἐπι- 

Ἀριρεῖ. γάρ; 4.41. ναί. Σ. δῆλον ἄρα ὅτι ὃ Θρα- 

σὑμαχός τε καὶ ὃς ἂν ἄλλος σπουδῇ τέχνην ῥητορικὴν 
διδῷ, πρῶτον πάσῃ ἀκριβείᾳ γράψει τε καὶ ποιήσεν 
ψυχὴν ἰδεῖν πότερον ἕν καὶ ὅμοιον πέφυκεν ἢ κατὰ 
σώματος μορφὴν πο υειδὲς. τοῦτο γὰρ φαμὲν φύσιν 
εἶναι δεικνύναι. ΦΑ͂Ι.. Παντάπασι μὲν οὔ». ὩΣ; 
“Ζεὕτερον δὲ γε, ὅτῳ τὲ ποιεῖν ἢ παϑεῖν ὑπό του πέ- 

φυκὲε. ΦΑ͂Ι. Τί μήν; ΑΕ Τρίτον δὲ δὴ, διαταξάμε- 

γος τὰ λόγων τε καὶ ψυχῆς γένη, καὶ τὰ τούτων πὰ- 

ϑήματα, δίεμα πάσας αἰτέας, προσαρμόττων ἕκαστον 
ἑκάστῳ. καὶ διδάσκων οἵα οὔοα ὑφ᾽ οἵων λόγων, δὲ 
ἣν αἰτίαν, ἐξ ἂν ἄγκης ἢ μὲν 1 πείϑεται, ἢ δὲ ἀπειϑεῖ. 
ΦΑ͂Ι. Κάλλιστα γοῦν ἂν, ὡς ἔοικ᾽, ἔχοι οὕτως. ΣΙ. 
Οὔτοι μὲν οὖν, ὦ φίλε, ἄλλως ἐνδεικνύμενον ἢ ἀλεγό- 
μέγον, τέχνῃ ποτὲ γραφήσεται ἢ λεχϑήσεται οὔτέ τι 
ἄλλο, οὔτε τοῦτο. ἀλλ᾽ οἵ νῦν “ράφοντε ες, ὧν σὺ ἀκὴ- 
κοας, τέχνας λόγων, πανοῦργοΐ 8 εἰσι καὶ ἀποκρύ- 
πτονται, εἰδότες ψυχῆς πέρυ παγκάλως. πρὶν ἂν οὖν 

τὸν τρόπον τοῦτον λέγωσί τὲ καὶ γράφωσι, μὴ πει- 
ϑώμεϑ᾽ αὐτοῖς τέχνῃ γράφειν. ΦΑ͂Ι. Τίνα τοῦτον ; 
Σ.Ὡ. Αὐτὰ μὲν τὼ ῥήματα εἰπεῖν οὐκ εὐπετές" ὡς δὲ 
δεῖ γράφειν, εἰ μέλλει τεχγικῶς ἔχειν καϑόσον ἐνδέ- 
χεται, λέγειν ἐθέλω. ΦΑ͂Ι. “ὲγε δή. ΣΙΏ. ᾿Επειδὴ λό- 
γου δύναμις τυγχάνει ψυχαγωγία οὖσα, τὸν μέλλον- 
τὰ ῥητορικὸν ὦ ἔσεσϑαι ἀνάγκη εἰδέγνοι τυυχὴ ὅσα εἴδη 
ἔχει. ἔστιν οὖν τόσα καὶ τόσα, καὶ τοῖα καὶ τοῖα’ 
ὅϑεν οἱ μὲν, τοιοὶδε, οἱ δὲ, τοιοῖδε γίγνονται. τοὺ- 
τῶν δὲ οὕτω διῃρημένων, λόγων αὖ τόσα καὶ τόσα 
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, ς 1 Ὁ 

ἐστιν εἴδη, τοιόνδε ἕκαστον. οὗ μὲν οὖν τοιοῖδε, ὑπὸ 
τῶν τοιῶνδε λόγων διὰ τήνδε τὴν αἰτίαν εἰς τὰ τοῖ- 

2 -- ᾿ -Ὁ Α -“-οἫᾳὔΒ 

δε εὐπειθεῖς" οἱ δὲ τοιοῖδε, διὰ τάδε δυσπειϑεῖς. 
δεῖ δὴ, ταῦτα ἱκανῶς νοήσαντα, μετιὶὰ ταῦτα ϑεὼώμε-: 

2 . ΠΕ ΥΤΣ Ὁ “.- Ἷ ὶ 

γον αὐτιὶ ἐν ταῖς πράξεσιν ὄντα τὲ καὶ πραττύμενα, 
ϑωων [μ᾽ υ ᾿ »οΡ 2. 

ὀξέως τῇ αἰοϑήσει δύνασϑαι ἐποακολουϑεῖν" ἢ μηδὲ 
5] ᾽ Π -οΟ κα , - 4 

εἰδέναι πῶ πλέον αὐτῶν ὧν τότε ἤκουε λόγων ξυνών. 
ς ᾿ -“ - , [ 3 «' 

ὅταν δὲ εἰπεῖν τε ἱκανῶς ἔχῃ, οἷος ὕφ οἵων πείϑε- 
ται, “παραγινόμενόν τὲ δυνατὸς ἢ διαισϑανόμενος, 
ἑαυτῷ ἐνδείκνυσίθαι ὅτι οὗτός ἐστι καὶ αὕτη ἢ φύ- 
σις πὸ οἱ ἧς τότε ἦσαν οἵ λόγοι, γῦν ἔργῳ παροῦσα, 
ἧ προσοιστέον τούσδε ὧδε τοὺς λόγους, ἐπὶ τὴν τῶν- 

δὲ πειϑώ. ταῦτα δὲ ἤδη πάντα ἔχοντι, προσλαβόντι 
᾿ ἔν ’ ᾽ Χι 5 Ἀ ἢ καιροὺς τοῦ πότε λεκτὲον καὶ ἐπισχετέον, βρόχυλο 

2 ΡῚ Ἃ , Ὁ , γίας τὲ αὖ καὶ ἐλεεινολογίας καὶ δεινώσεως, ἑκάστων 
[4 ͵ . 3 τε ὃς ἂν εἴδη μιάϑῃ λόγων, τούτων τὴν εὐκαιρίαν τὸ 

“ὦν Ἷ , « 

καὶ ἀκαιρίαν διαγνόντι, καλῶς τὲ καὶ τελέως ἐστὶν ἢ 
᾿ 2 ; ᾿ αν τὴ 5742 " 

τέχνη ἀπειργασμένη, πρότερον δ᾽ οὔ αλλ 0, τι ἂν 

τις αὐτῶν ἐλλείπῃ λέγων,᾿ ἢ διδάσκων, ἢ γράφων, φῇ 

δὲ τέγνη λέγειν, ὃ μὴ πειϑόμενος κρατεῖ. τί δὴ οὖν; 
(φῆσεν ἴσως ὃ συγγραφεὺς) ὦ Φαϊῖδρέ τε καὶ Σώχσρα- 
τες, δοκεῖ οὕτως ἢ ἄλλως πὼς ἀποδεκτέον λεγομένης 

2 Ἰ λόγων τέχνης; ΦΑΙ. ᾿Αδύνατόν που, ὦ «Σώχρατες, 
χλλως" , ἢ ἦν γε φαίνεται ἕογον. ΣΙ ἄλλως" καίτοι οὐ σμιερόν γε φαῖν 070». : 

- , Ι! ν ω ᾿) 

“4ληϑῆ λέγεις τούτου τοι εἵνδκα χρὴ, πάντας τοὺς 
᾿λόγους ἄνω καὶ κάτω μεταστρέφοντα, ἐπισκοπεῖν εἶν 

«7 Ἃ , ᾿ 5 ῇ χΥ 3 ἢ «ς ᾽ Ε 

τις πη ὅζων καὶ βραχυτέρα φαίνεται ἐπ αὐτὴν ὁδός 
ε Α ᾽ ϑ -ἷὉὟ »" ἵνα μὴ μάτην πολλὴν ἀπίη καὶ τραχεῖαν, ἐξὸν ὁλί- 

Ν , 3 Ψ ὁ Δ» , " 2 
γὴν τὲ καὶ λείαν. ἀλλ᾽ εἴ τινά πὴ βοήϑειαν ἔχεις, 

πα νουδουυδοοδνι 
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ἐπακηκοὼς “υσίου ἢ τινος ἄλλου, πειρῶ λέγειν, ἄνα- 
μιμνησκόμενος. ΦΑ͂Ι. Ἕνεκα μὲν πείρας ἔχοιμ᾽ ἂν, 
ἄλλ οὔτι νῦν ὃ οὕτως ἔχω. Σἢ. Βούλει οὖν ἐγὼ 
τι» εἴπω λόγον ὃν περὶ ταῦτα τινῶν ἀκήκοα; Φ ΑἹ. 
τί μὴν; Σ.Ώ. “έγεται γοῦν, ὦ Φαΐδρε, δίκαιον εἶἷ- 

γαν καὶ τὸ τοῦ λύκου εἰπεῖν. ΦΑ͂Ι. Καὶ σὺ γε οὕτω 
ποίει. ΣΙ. Φασὶ τοίνυν οὐδὲν οὕτω ταῦτα δεῖν σε- 
μνῦνειν, οὐδ᾽ ἀνάγειν ἀγω μακρὰν πεοιβαλλομένους. 
παντάπασι γὰρ, ὃ παὶ κατ ἀρχὰς εἴπομεν τοῦδε τοῦ 

λόγου, ὅτι οὐδὲν ἀληϑείας μετ ἔχειν δέον δικαίων ἢ 
ἀγαϑῶν πέρι πραγμάτων, 1) καὶ ἀνθρώπων γξ του- 
οὗτων φύσει ὄγτων ἢ τροφῆ, τὸν μέλλοντα ἱκανῶς 
ῥητορικὸν ἔσεσϑαι. τοπαράπαν γὰρ οὐδὲν ἐν τοῖς δι- 
αστηρίοις τούτων ἀληϑείας μέλειν οὐδενὶ, ὦ ἀλλὰ τοῦ 

πιϑανοῦ. τοῦτο δ᾽ εἶναι τὸ εἰκός" ᾧ δεῖν προσέχειν 
τὸν μέλλογτα τέχνῃ ἔριν. οὐδὲ γὰρ αὖ τὰ προχϑὲέν- 
τὰ δεὶν λέγειν ἐνίοτε, ἐὲν μὴ εἰκύτως ἡ πεπρογμένο" 
ἀλλὰ τὰ εἰκότα, ἔν τε κατηγορίᾳ καὶ ἀπολογίᾳ" καὶ 

πάντως λέγοντα, τὸ δὴ εἰκὸς διωχτέον εἶναι, πολλὰ 
εἰπόντα ἀσίσοος τῷ ἀληϑεῖ. τοῦτο γὰρ διὰ παντὸς 

τοῦ λόγου γιγν ὄμενον, τὴν ἅπασαν τέχνην πορίζειν. 
ΦΑ1. Ζ4ὐτά 7, ΕΣ “Σώκφατες, διελήλυϑας ἃ λέγουσιν 

οὗ περὶ τοὺς λόγους τεχνικοὶ προσποιούμενοι εἶναι. 

ἀνεμνήσϑην γὰρ ὅτι ἐν τῷ πρόσϑεν βφοχέως υδ τοῦ 
τοιούτου ἐφηψύμεθα. δοκεῖ δὲ τοῦτο πόμμεγα, εἶναι 
“τοῖς περὶ ταῦτα. Σ.Ω. ᾿Ιλλὰ μὴν τόνγε Τισέαν αὖ- 
τὸν στξ πάτηκας ἀκριβῶς. εἰπέτω τοΐγυγ καὶ τόδε ἡμῖν 
ὁ Τισίας, μήτι ἄλλο λέχει τὸ εἰκὸς, ἢ τὸ τῷ πλήϑει 
δοκοῦν. “ΦΑ͂Ι. Τί γὰρ ἄλλο; Σ.Ω. Τοῦτο. δὴ, ὡς 

Ῥπάν, ΤΟ ΎΓ, 1. 
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ΣΤᾺ σοφὸν εὑρὼ» ἅμα καὶ τεχνικὸν ἔγραψεν, ὡς 
ἐᾶν τις ἀσθενὴς καὶ ἀνδρικὸς ἰσχυρὸν καὶ δειλὸν 

ουγκόψας, ἱμάτιον ἢ τι ἀλλο ἀφελόμενος, εἰς δικα- 

στήριον ἄγηται, δεῖ δὴ τἀληϑὲς μηδέτερον λέγειν" ἀλ- 
,"κ ι ᾿ ξ - 

λὰ τὸν μὲν δειλὸν μὴ ὑπὸ μόνου φάναι τοῦ ἀνδρι- 
ποῦ συγκὲκ όφϑαι: τὸν δὲ τοῦτο μὲν ἐλέγχειν, ὡς μό- 
γὼ ἤστην" ἐκείνῳ δὲ καταχρήσασθαι, τῷ, πῶς δ᾽ ἂν 
ΕΣ ν ῇ ω 5 ᾿ δι." 32 »- τ ἈΠ 

ἐγὼ τοιόσδε τοιῶδε ἐπεχείρησα; ὃ δ᾽ οὐκ ἐρεῖ δὴ τὴν 
ἘΠ πεν σω [2 5 Ί Ρ » τ ΕἸ -οὦ 

ἑαυτοῦ κάκην. ἀλλά τι ἀλλο ψεύδεσθαι ἐπιχειρῶν, 
ΘΠ ΄ Ὁ 

τὰν ἂν ἐλεγχόν πη, παφαδῴη τῷ ἀντιδίκῳ. καὶ περὶ 
2 

τάλλα δὴ τοιαῦτ ὄττα ἐστὲ τὼ τλνῇ λε γόμενα. ου 

γὼρ, ὡ Φαῖδρος; ; ΦΑ͂Ι. Τί μήν; Ζ.2. ὠεῦ, δεινός Υ 
ἔοικεν ἃ ποπεχρυμμένην τέχνην ἀγευρεῖν ὃ Τισίας, ἢ 
ἄλλος ὅστις δὴ ποτ᾽ ὧν τυγχάνει, καὺ ὁπόϑεν χαίρει 

ὄνοι μοξόμενας. ἀτὰρ, ὦ ἑταῖρε, τούτῳ ἡμεῖς πότερον 
λέν. 8», ἢ) μή. ΦΑ͂Ι. Τὸ ποῖον; ΣΏ. Ὅτι, ὦ Τισίαλ 
πάλαι ἡμεῖς, πρὶν καὶ σε παρελϑεῖν, τυγχάνομεν λέ-- 

, ο ΦΨ .' Ὁ 3 

γοντὲες ὡς ἄρα τοῦτο τὸ εἰπὸς τοῖς πολλοῖς δι’ ὁμοιό- 

τητο τοῦ ἀληϑοῦς τυγχάνει ἐγγιγνόμενον" τὰς δὲ 
" 2) ᾿ εο᾽ ων τῷ ι ΕΥ 
ὁμοιότητας ἄρτι διήλθομεν ὁτι πανταχοῦ ὃ τὴν ἀ- 
7; ᾿ 2φν Ρη ὙΠΟ ιοότῳ ἢ πω ΜΡ 

λήϑειαν εἰδὼς κάλλιστα ἐπίσταται εὐρίσκειν. ᾿ὠστϑ 
ΝῚ 4 ὴ 3 ι 

εἰ μὲν ἀλλό τι περὺ τέχνης λόγων λέγεις, ἀκούοιμεν 

ἂν" εἰ δὲ μὴ, οἷς γῦν διήλθομεν πεισόμεθα" ὡς ἐὰν 
᾿ “Ὁ ᾿ . Γ ν 

μὴ, τις τῶν τὲ ἀκουσομένων τὸς φύσεις διαριϑμήση- 
ται, καὶ κατ εἴδη τὲ διαιρεῖσϑαι τὺ ὄντα καὶ μιᾷ 

ἰδέᾳ δυνατὸς 7) ῃ καϑ' ἕν ἕκαστον περιλαμβάνειν, οὔ- 
ποτ ἔσταν τεχνικὸς λόγων 71 σέρι, καϑ' ὅσον δυνατὸν 

ω τ 2 1] 

ἀνθρώπῳ. ταῦτα δὲ οὐ μήποτε κτήσηται ἄνευ πολ- 
ἽΝ ’ ἀπο ΨΡἀΣΡ ΤΟΝ εὖ 1ὲ : ὶ ᾿ ἐ 
ἑὴς πραγμοτείας ἣν οὐχ τὰ τοῦ λεγξιν κἂν προτο 

ἃ 
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τειν πρὸς ἀνϑρώπους δεῖ διαπονεῖσθαι τὸν σώφρο- 
γα, ἀλλὰ τοῦ ϑεοῖς χεχοισμενα μὲν λέχειν δύνασθαι, 

κεχαρισμένως. δὲ πράττειν. τὸ πᾶν εἰς δύναμιν. οὐ 
γὰρ δὴ ἄρα, ὦ Τισία, φασὶν οὗ σοφώτεροι. ἡμῶν, μὴ 
ὁμοδούλοις δεῖ χαρίζεσϑαι μελετᾷν τὸν νοῦν ἔχοντα, 

ὅτι μὴ πάρεργον, ἀλλὰ δεσπόταις ἀγαϑοῖς τε καὶ ἐξ 
ἀγαϑῶν. ὥστ᾽ εἰ μακρὰ ἢ περίοδος, μὴ ϑαυμάσῃς. 
μεγάλων γὰρ ἕνεκα περιΐτέον, οὐχ ὡς σὺ δοκεῖς. ἔσταν 

μὴν, ὡς ὃ λόγος φησὶν, ἐάν τις ἐθέλῃ, καὺ ταῦτα καλ- 

λιστα ἐξ ἐκείνων γιγνόμενα. ΦΑ͂Ι. Παγκάλως ἔμοιγ 
δοκεῖ λέγεσθαι, ὠ “Σώκρατες, εἴπερ οἷός γὲ τις εἴη. 
ΣΩ. ᾿Αλλὰ καὶ ἐπιχειροῦντέ τοι τοῖς καλοῖς, καλὸν 
καὶ πάσχειν ὅ, τι ἄν τῳ ξυμβὴ παϑεῖν. ΦΑ͂Ι. Καὶ 
μάλα. ΣΏ. Οὐκοῦν τὸ μὲν τέχνης τε καὶ ἀτεχνίας 
λόγων πέρι, ἱκανῶς ἐχέτω. ΦΑ͂Ι. Τί μήν; ΣΏ. Τὸ 
δ᾽ εὐπρεπείας δὴ γραφῆς πέρι καὶ ἀπρεπείας, πῇ γι- 
γνόμενον, καλῶς ἂν ἔχοι, καὶ ὅπη ἀπρεπῶς, λοιπόνγ- 
ἡ γάρ; ΦΑ͂Ι. Ναί. ΣΏ. Οἰσϑ'᾽ οὖν ὅπη μάλιστα 
ϑεῷ χαριῆ λόγων πέρι πράττων ἢ λέγων; ΦΑ͂Ι. Οὐ- 
δαμῶς. ον δὲ». 5... “Ακοήν γ᾽ ἔχω λέγειν τῶν προτᾶ- 
ρων' τὸ δ᾽ ἀληϑὲς αὐτοὶ ἴσασιν. εἰ δὲ τοῦτο εὕροι- 
μὲν αὐτοὶ, ἀρά γ᾽ ἂν ξϑ᾽ ἡμῖν μέλοι τὴ τῶν ἀγθρῶς 

πίνων δοξασμάτων; ΦΑΙ. Γελοῖον ἤρου" ἀλλ᾽ ἃ φὴς 
ἄκηχος ἕναι, λέγε. Σ.Ώ. ΔΜ κουσα τοίνυν. περὶ Ιναύκρα- 
τιν τῆς Αἰγύπτου γενέσϑαι τῶν ἐκεῖ παλαιῶν τινῶ 
ϑεῶν, οὐ καὶ τὸ ὄργεον τὸ ἷξ ἑρὸν ὁ δὴ καλοῦσιν Ἴβιν»» 
αὐτῷ δὲ ὄνομα τῷ δαίμονι εἶναι Θεῦϑ. τοῦτον δὲ, 
πρῶτον ἀριϑμόν τε καὶ λογισμὸν εὑρεῖν, καὶ 7εῶμες- 
τρίαν καὶ ἀστρονομίαν, ἕτι δὲ πεττείας τὸ καὶ κυ- 

Ε ἃ 
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βείας, καὶ δὴ καὶ γράμματα. βασιλέως δ᾽ αὖ τότε ὃν- 
τὸς Αἰγύπτου ὕλης Θαμοῦ περὲ τὴν μεγάλην πόλιν 

-Ὁ 2 ᾽ Ἶ τι «ο.- 9 ’ ΠῚ 
τοῦ ἄνω τόπου, ὧν οἵ Ελληγνες Αἰγυπτίας Θήβας κα- 
λοῦσι, καὶ τὸν ϑεὸν 'ἥμμωνα. παρὰ τοῦτον ἐλϑὼν ὃ 
Θεῦϑ᾽ τὰς τέχνας ἐπέδειξε, καὶ ἔφη δεῖν διαδοθῆναι 

“Ὁ 2 2 [ « Α΄ .3. « ς Ρ 

τοῖς ἄλλοις Αἰγυπτίοις. ὃ δὲ ἤρετο ἡντιγὰ ἑκάστη 
ν» 5 , - Π ᾿ [4] « ὃ 4 

ἔχει ογρέλειαν. διεξιόντος δὲ, ὁ, τε καλῶς ἢ μὴ κα- 

λῶς δοκεῖ λέγειν, τὸ μὲν. ἔψεγε, τὸ δ᾽ ἐπήνει. πολλὰ 

μὲν δὴ “περὶ ἑκάστης τῆς τέχνης ἐπὶ ἀμφότερα Θα- 
μοῦν τῷ Θεῦϑ' λέγεται ἀποφήνασϑαι, ὦ λόγος στο- 

λὺς ἂν εἴη διελθεῖν" ἐπειδὴ δὲ ἐπὸὲ τοῖς γράμμασιν 
ἦν, Τοῦτο δὲ, ὦ βασιλεῦ, τὸ μάϑημα, ἕφη ὃ Θεῦϑ, 
σοφωτέρο υς Αἱ γυπτίους καὶ μνημογνικωτέρους παρέ- 
ἕξει. μνήμης τὸ γὼρ καὶ σοφίας φάρμακον εὑρέϑη. ὅ 

εἶπεν, ἸῺ τεχνικώτατε Θεῦϑ, ἄλλος μὲν τεκεῖν δυ- 

γνατὸς τὰ τῆς τέχνης, ἄλλος δὲ κρῖναι τίν᾽ ἔχει μοῖ- 

ραν βλάβης τε καὶ ὠφελεέας τοῖς μέλλουσι χρῆσϑαι. 
καὶ γῦν οὺ πατὴρ ὧν γραμμάτων, δι εὔνοιαν τού- 

γαντίον εἶπες ἢ δύναται. τοῦτο γὰρ τῶν μαϑόντων 
λήϑην μὲν ἐν ψυχαῖς παρέξει, μνήμης ἀμελετησίᾳ, 
ἅτε διὼ πίστιν γφαφῆς ἔξωϑεν ὑπ᾽ ἀλλοτρίων τύπων, 
οὔκ ἔνδοϑεν αὐτοὺς ὑφ᾽ αὑτῶν ἀγαμιμνησκομένους, 
οὔχουν μνήμης ἀλλ᾿ ὑπομνήσεως φάρμακον δύρες, 

σοφίας δὲ τοῖς μαϑηταῖς δόξαν οὐκ ἀλήϑειαν πορί- 
ἕξεις. πολυήποοι γάρ σου γενόμενοι ἄνευ διδαχὴς, πο- 
ἀ ΠΥ μοὶ εἶναν δόξουσιν" ἀγνώμονες, ὡς ἐπὶ τὸ 

σιλῆϑος, ὄντες, καὶ χαλεποὶ ξὺν "εἶναι" ἀν ν οΝὰ ,: 

γονότες ἀντὸ σοφῶν. Φ΄41..2, Σώκρατες, ὁᾳδίως σὺ 

Αἰγυπτίους τε καὶ ὁποδαποὺς ἂν ἐθέλης λόγους 
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᾿ Ἕ 
ποιοίης. Σ.Ώ. Οἱ δέ γ, ὦ φίλε, ἐν τῷ τοῦ 4ιὸς τοῦ 

“Ιωδωναίου ἱερῷ, δρυὸς λόγοι υς 9 ἔφασαν μαγτικοὺς 
πρώτους γενέσθαι. τοὺς μὲν οὖν τότε, ἅτε οὐκ οὖσι 
σοφοῖς, ὡστιερ ὑμεῖς οἵ γέοι, ἀπέχρη δρυὸς καὶ πέ- 

ἊΣ Υ ᾿. γανδλ. [ δ [ ϑ3 “Ὁ ᾿ 

τρὰς ἀκούειν ὑπ᾿ εὐηϑείας, εἰ μόγον ἀληϑὴ λόγοιεν' 
ἊΣ Ὁ τὰν ἢ ᾿ ς ΄ ΝΝ , 2 

σοὺ δ᾽ ἴσως διαφέρειν τίς ὁ λέγων καὶ ποδαπός. οὐ 
ι "Ὁ - ᾽ . , , , 

γὰρ ἐκεῖνο μόνον σκοπεῖς, εἴτε οὕτως εἴτε ἄλλως ἔχει. 
ΦΑΙ. ρϑῶς ἐπέπληξας. καί μοι δοκεῖ περὶ ζροίμε 
μάτων ἔχειν ἧπερ ὃ Θηβαῖος λέγει. μος Οὐκοῦν ὅ 

τέχνην οἰόμενος ἐν γράμμασι καταλιπεῖν, καὶ αὖ ὃ 
παραδεχόμενος, ὥς τί σαφὲς καὶ βέβαιον ἐ ἐκ γθαμμά- 
των ἐσόμενον, πολλῇ ἧς ἂν εὐηϑείας γέβοι" καὶ τῷ ὄντι 

τὴν Ἄμμωνος μαντείαν ἀγνοεῖ, πλέον τὶ οἰόμενος εἶ- 
γαν λόγους γεγραμμένους τοῦ τὸν εἰδότα ὑπομνῆσαι 
περὲ ὧν ἂν ἢ τὸ γὲ γραμμένα. ΦΑ͂Ι. Οφϑότατα. Σ. 
Ζ]εινόν γάρ που, ὠ Φαϊδρε, τοῦτ᾽ ἕχε εἰ γραφὴ, καὺ 
ὡς ἀληϑῶς ὅμοιον ζωγραφίᾳ. καὶ γὰρ τὰ ἐκείγης ἕκ- 

« ᾿ ε - Ἂν ΜΨψιν - γονα ἕστηκεν μὲν ὡς ζῶντα" ἐὼν δ᾽ ἀνέρῃ τὶ, σεμνῶς 
᾿ Ὁ ι τω ᾿ 2 ο πάνυ σιγᾷ. ταὐτὸν δὲ καὶ οἵ λόγοι" δόξαις μὲν ἂν ὥς 

ω Ἃ ᾽ ᾿ -Ὁ 

τιφρυονοῦντας αὐτοὺς λέγειν" ἐὰν δὲ τι ἔρῃ τῶν λὲγο- 
΄ »"ἭὝ φὉ μένων, βουλόμενος μαϑεῖν, ἕν τι σημαίνει μόγον 

9 3 ε ᾽ ὧ ΌὉνὍΌ -“ρ"ἷ ἢ 

ταὐτὸν ἀεί, ὅταν δὲ ἅπαξ γραφῇ, κυλινδεῖται μὲν 
πανταχοῦ πᾶς λόγος ὁμοίως παρὰ τοῖς ἐπαΐουσιν, 

Φ τ τ 3ςι 

ὡς δ᾽ αὕτως παρ᾽ οἷς οὐδὲν προσήκει" καὶ οὐκ ἐπὶ- 
σταται λέγειν οἷς δεῖ γε καὶ μή. πλημμελούμενος δὲ 

ἋἋ 2 ΝΥ ᾿ ἊἋ - ἢ 3.5 Ὁ καὶ οὐκ ἕν δίκῃ λοιδορηϑεὶς, τοῦ πατρὸς ἀεὶ δεῖταῦ 
- 2 ν ᾿ 2 2 9 Υ 2, “ 

βοηϑοῦ. αὐτὸς γὰρ οὔτ ἀμύνασθαι οὔτε βοηϑῆ- 
σαν δυνατὸς αὑτῷ. ΦΑ͂Ι. Καὶ ταῦτά σοι ὀρϑότα- 

’ 2 2] -Ὁ ἷ τα εἴοηται, Σ4). Τί δ; ἀλλον δρῶμεν λόγον τοὖ» 
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του ἀδελφὸν γνήσιον, τῷ; τρόπῳ γίγνεται, καὶ ὅσῳ 
ὄμείνων καὶ δυνατώτερος τούτου φύεται; ΦΑΙ. 
“να τοῦτον, καὶ πῶς λέγεις γιγνόμενον; ΣΙ “᾿ς 
μετ' ἐπιστήμης γράφεται ἐν τῇ τοῦ βδν9 ἀγογτῦς ψυ- 
χἢ, δυνατὸς μὲν ἀμῦγαι ἑαυτῷ, ἐπιστήμων δὲ λέγειν 
τὸ καὶ σιγᾷν πρὸς οὕς δεῖ. ΦΑ]Ι. Τὸν τοῦ εἰδύτος 

λόγον λέγεις ζῶντα καὶ ἔμψυχον: οὗ ὃ γεγραμμένος 
εἴδωλον ἂν τι λέγοιτο δικαίως. “ΣΏ. Παντάπασι μὲν 
οὖν. τόδε δὴ (τοι εἰπέ' ὁ νοῦν ἔχων γεωργὸς, ὧν 
σπερμάτων κήδοιτο, καὶ ἔγκαρπα βούλοιτο γενέσθαι, 
πότερα σπουδῇ ἂν ϑέρους εἰς ἀδώνιδος κήπους ἂ- 
ρῶν χαΐροι, ϑεωρῶν καλοὺς ἕν ἡμέραισιν ὀκτὼ γι- 
γνομένους; ἢ ταῦτα μὲν δὴ παιδιᾶς τε καὶ ἑορτῆς 

ὃ τι ἱπι Χ Ὁ ἀν ϑ.ς ἐ Ἀν ἢ ΄ χάριν δρῴη ἂν, ὁτε καὶ ποιοῖ" ἐφ οἷς δὲ ἐσποὺδα- 
- ὶ 

τίδ, 5} γεωργικῇ ἂν χρώμενος ἂν τέχνῃ, σπε ἰρας εἰς 
ΩΣ 2 

τὸ προσῆκον, ἀγαπῴη ἂν ἐν ὀγδόῳ μηνὶ ὅσα ἔσπει- 
9: τέλος λαβόντα; ΦΑ͂Ι. Οὕτω που, ὦ Σώκρατες, 

τὸ μὲν, σπουδὴ, τὰ δὲ, ὡς ἑτέρως ἂν, ἢ λέγεις, ποιοῖς 
«Σ.Ώ. Τὸν δὲ δικαίων τὸ καὶ καλῶν καὶ ἀγαϑῶν ἐπι- 
στήμας ἔχοντα, τοῦ γεωργοῦ φῶμεν ἥττω γοῦν ἔχειν 
ἱ ς ΄ω τ ᾿ 

εἰς τὸ ἑαυτοῦ σπέρματα; ΦΑ͂Ι. “Ἥκιστά γε. (ΣΩΏ. 
Οὐκ ἄρα σπουδὴ αὐτὰ ἐν ὕδατι γράψει, μέλαγν 
, 

ΜΝ] “- ν 

σπείρων διὰ καλάμου μετὰ λόγων' ἀδυνατῶν μὲν 
τι} - Υ ων» 3 Ὁ δι. ἀν᾽ Ὁ ΕΣ τ 

αὐτοῖς λόγῳ βοηϑ εἴν, ἀδυνατῶν δὲ ἱκανῶς τὰλ ηϑὲς 

διδάξ αι. ΦΑ͂Ι. Οὔκουν δὴ τὸ γ᾽ εἰκός. ΣΏ. Οὐ 
γὰρ' ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐγ ἀονω: κήπους, ὡς ἕοικδ, 
παιδιᾶς χάριν σπερεῖ τε καὶ γράψει' ὅταν δὲ γρώ- 
φῇ, ἑἕαυτῷ τε ὑπομνήματα θη σρύρε ομεΡον, εἰς τὸ 

λήϑης γῆρας ἐὰν ἵκηται, καὶ παντὶ τῷ ταὐτὸν ἴχνος 

ὧν 

ἱ 
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΄ ε Υ͂ 3 4 . : γ 
μετιόντι, ηἡσϑήσεται τε αὐτοὺς ϑεωρῶν φυομένους 
ς Υ ἰὶ ᾿ 2) - 2] -Ὁ 

ἁπαλοὺς" ὅταν δὲ ἀλλοι παιδιαὺς ἀλλαὶς χρῶνται, 
᾿Ὶ « ᾿ εἰ 

συμποσίοις τε ἄρδοντες αὑτοὺς, ἑτέροις τε ὁσα τοὺ- 
᾿ . ον .-Ὁ ’ δι 

των ἀδελφὰ, τότ᾽ ἐκεῖνος, ὡς ἔοικεν ἀντὶ τούτον» 

οἷς λέγων παίζων διοίξει. Φ.Α1. Παγκάλην λέγεις πα- 

ρὰ φαύλην παιδιὼν, ὦ “Σώκρατες, τοῦ ἐν λόγοις δυ- 
, [ 3] [ 

γαμένου παίζειν, δικαιοσύνης τὲ καὺ ἄλλων ὧν λέ- 
᾿ »"7 ἢ)... Ι 3 

γεις πέρι μυϑολογοῦντα. Σ.Ώ. “Πστι γὰρ, ὦ φίλε 
(Φαῖδρε, οὕτω. πολὺ δ᾽, οἶμαι, κολλίων σπουδὴ 
περὶ αὐτὰ γίγνεται, ὅταν τὶς τῇ διαλεκτικῇ τέχνῃ 

ἡ 

χρώμενος, λαβὼν ψυχὴν προσήκουσαν, φυτεύῃ τὲ 
Ν καὶ σπείρῃ μετ᾽ ἐπιστήμης λόγους" οἵ ἑαυτοῖς τῷ τε 

φυτεύσαντι βοηϑεῖν ἱκανοί τε καὶ οὐχὶ ἄκαρποι, ἀλ- 
λὰ ἔχοντες σπέρμα. ὅϑεν ἄλλοι ἐν ἄλλοις ἤϑεσι φυό- 
μενοι τοῦτ᾽ ἀεὶ ἀϑάνατον παρέχειν ἱκανοὶ, καὶ τὸν 
ἔγοντα εὐδαιμονεῖν ποιοῦγτες εἰς ὅσον ἀνθρώπῳ 
δυνατὸν μάλιστα. ΦΑ͂Ι. Πολὺ γὰρ τοῦτ᾽ ἔτι κἀλ- 
λιο;» λέγεις. ΣΏ. Νὺν δὴ ἐκεῖνα ἤδη, ὦ Φαῖδρε, 
δυνάμεθα κρένειν, τούτων ὡμολογημένων. ΠΣ 
Τὰ ποῖα; ΣΏ Ὧν δὴ πέρι βουληϑέντες ἰδεῖν ἄφι- 
χόμεϑα εἰς τόδε' ὅπως τὸ «“υσίου τε ὃγε εἰδος ἐ ξετά- 

σαιμεν τῆς τῶν λόγων γραφῆς πέρι, καὶ αὐτοὺς τοὺς 

λόγους οὗ τέχνῃ καὶ ἄνευ τέχνης γράφοιντο. τὸ μὲν 
οὖν ἕντεχνον, καὶ μὴ, δοκεῖ μοι δεδηλῶσϑαι με- 
Τόίως, Εν ᾿Πδοξέ γε δή. Σ.2. Πάλιν δὲ ὑπόμνη- 

σόν μὲ' πῶς, ποὶν ἂν τις τό, τε ἀληϑὲς ξκάστων εἰ- 

δὴ περὶ ὧν ΤῊ ἢ γράφει, κατ᾿ αὐτό γε πιᾶν δοί- 
ζεσϑαν δυνατὸς γένηται, δρισάμενός τε, πάλιν κατ 
εἴδη μέχρι τοῦ ἀτμήτου τέμνειν ἐπιστηϑῇ" περί τε 
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᾿ “ 4 

ψυχῆς φύσεως δι δὼν κατὰ ταυτὰ το προσαρμότ- 
[“, -- 

τον ἑκάστη φύσει εἶδος ἄνε ευρίσκων, οὕτω τιϑῇ καὺ 
διαχοσμῇ τὸν λόγον, ποικίλῃ μὲν ποικίλους ψυχῇ 

Ἃ φ δ βῆ τ ὃ ὃ ἊἋ ΓΡ ἰΞ ο φι ς - 

καὶ παναρμονίους διδοὺς λόγους, ἁπλυῦς δὲ ἁπλῇ; 
οὔ πρότερον δυνατὸν τέχνῃ ἔσεσθαι καϑ' ὅσον πέ- 
φυκε μεταχειρισϑῆναι τὸ λόγων γένος. οὔτέ τι πρὸς 

Υ ,γῳω ΣΥΝ Ὁ ’ 

τὸ διδάξαι, οὐτέ τι πρὸς τὸ πεῖσαι, ὡς ὃ ἕμπρο- 
σϑεν πᾶς μεμνήνυκεν Ἧι μεν λόγος. ΦΑ͂Ι. ΠΕ ΡΤΟΤΗΝ 
σι μὲν οὖν τοῦτό γ8 οὕτω πως ἐφάνη. ΣΏ. Τί δ᾽ 
αὖ περὶ τοῦ καλὸν 7 ἢ αἰσχρὸν εἶναν τὸ λόγους ἰὴ 
τε καὶ γράφειν, καὶ ὅπη γιγνόμενον ἐν δίκῃ λέγοιτ᾽ 
2) »» 5 3 “' 2 ’ τ Δ Π 2 

ἂν ὕγειδος; εἰ μὴ ἀρὰ οὐ δεδήλωκε τὼ λεχϑέντα ὁ- 
λίγον ἕμπροσϑεν. ΦΑ͂Ι. Τὰ ποῖα; .5Σ4). 'Ώς εἴτς 

Τυσίας ἢ τις ἄλλος πώποτε ἔγραψεν ἢ) γράφει, ἰδίᾳ τ ς ἢ τις 9 ὑπι ΡΟ ἡ γθῦφει, ἥ 
Υ Υ 3 ἢ δημοσίᾳ νόμους τιϑεὶς, σύγγραμμα πολιτικὸν 

3 - ς 

γρύόφων, καὶ μεγάλην τινὰ ἐν αὐτῷ βεβαιότητα ἡ- 
γούμεγος καὶ σαφήνειαν, οὕτω μὲν ὄνειδος τῷ γρά- 
φοντι, εἶτέ τις φησὶν, εἴτε μή. τὸ γὰρ ἀγνοεῖν 
ξ ᾿ λῚ 

ὕπαρ τὲ καὶ ὄναρ δικαίων τὲ καὶ ἀδίκων πέρι, καὶ 
- λ.ν..9 -Ὁ Ξ 2 ’ τ τ δ , "Ἢ κακῶν καὶ ἀγαθῶν, οὐκ ἐκφεύγει τῇ ἀληϑεἰῳ μὴ 

τ} ἐπ ᾿ ς »" 4 

οὐκ ἐπονείδιστον εἶναν, οὐδὲ ἂν ὁ πᾶς οχλος αὐτὸ 

ἐπαινέσῃ. ΦΑ͂Ι. Οὐ γὰρ οὖν. ΣΩ. ὋὉ δὲ γε ἐν μὲν 
Ὁ ᾿ ε 

τῷ γεγραμμένῳ λόγῳ περὶ ἑκάστου παιδιάν τὲ ἡγού- 
μένος πολλὴν ἀναγκαῖον εἶναι, καὶ οὐδένα πώποτε 

λόγον ἐν μέτρῳ οὐδ᾽ ἄνευ μέτρου μεγάλης ἄξιον 
σπουδῆς γραφῆναι, οὐδὲ λεχϑῆναι, ὡς οἵ ῥαψῳ- 
δούμενοι ἄνευ ἀνακρίσεως καὶ διδαχῆς πειϑοῦς ἕνε- 
κα ἐλέχϑησαν, ἀλλὰ τῷ ὄντι αὐτῶν τοὺς βελτίστους 

εἰδότων ὑπόμγησεν γεγονέναι" ἐν δὲ τοῖς διδασκομξ- 
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γοῖς καὶ μαϑήσεως χάριν λεγομένοις, καὶ τῷ ὄντε 
γραφομένοις ἐν ψυχῇ περὶ δικαίων τε καὶ καλῶν καὶ ἀ- 
γαϑῶν, ἐν μόνοις ἡγούμενος τό, τε ἐναργὲς εἶναι καὶ 

τέλεον καὶ ἄξιον σπουδῆς: δεῖν δὲ τοὺς τοιούτους λύ- 
γους αὐτοῦ λέγεσθαι οἷον υἱεῖς γνησίους εἰν αὐ" πρῶ- 
τον μὲν τὸν ἐν ἑαυτῷ, ἐὰν εὑς:ϑεὶς ἐνῇ" ἔπειτα εἴτινες 
τούτου ἔκγονοΐ τε καὶ ἀδελφοὶ ἅμα ἐν ἀλλαισιν ἄλλων 
ψυχαῖς καὶ ἀξίαν ἐγέφυσαν" τοὺς δὲ ἄλλους χαΐ- 
ρξὺν ἐῶν. οὗτος δὲ ὁ τοιοῦτος ἀνὴρ κιγδυνε εὔξι,, ὦ 
Φαῖδρε, εἶναι οἷον ἐγώ τὸ καὶ σὺ εὐξαίμεϑ᾽ ἂν σέ 

τὲ καὶ ἐμὲ χενϑδά κε. ΦΑ]. Παντάπασι μὲν οὖν 

ἔγωγε βούλομαί τὲ καὶ δὔχομαι ἃ λέγεις. Σ.). Οὐκ» 
οὔν ἤδη πεπαίσϑω μετρέως ἡμῖν τὰ περὲ λόγων" 

καὶ σὺ τε ἐλϑὼν φράζε “υσίᾳ, ὅτι γὼ καταβάντες 

ἐς τὸ Ινυμφῶν νᾶμά τε καὶ ἸΠουσῶν, ἠκούσαμεν 
λύγων οἱ ἐπέστελλον λέγειν «Ἱυσίᾳ τε, καὶ εἴτις ἄλ- 
λος συντίϑησι λόγους, καὶ “Ομήρῳ, καὶ εἴτις ἄλλος 
αὖ ποίησιν ψιλὴν ἢ ἐν ᾧὡδῇ συντέϑεικε" τρίτον δὲ, 
Σόλωνι, καὶ ὕστις ἐν πολιτικοῖς λόγοις νόμους ὄνο- 
μᾶάζων συγγράμματα ἔγραψεν" εἰ μὲν εἰδὼς ἡ τἄά- 
ληϑὲς ἔχει συντέϑεικε ταῦτα, καὶ ἔχων βοηϑεῖν, εἰς 
ἔλεγχον ὦ ἰὼν περὲ ὧν ἔγραψε, καὶ λέγων αὐτὸς δυνα- 
τὸς τὰ γεγραμμένα φαῦλα ἀποδεῖξαι, οὔτι τῶνδε 
ἐπωνυμίαν ἔχοντα δεῖ λέγεσθαι τὸν τοιοῦτον, ἀλλ 
ἐφ᾽ οἷς ἐσπούδακεν ἐκείνων. ΦΑ͂Ι. ἶνας οὖν τὶς 

ἐπωνυμίας αὐτῷ γέμεις; ΣΙ. Τὸ μὲν σοφὸν, ὦ 
Φαῖδρε, καλεῖν ἔμοιγε, μέγα εἶναι δοκεῖ, καὶ ϑεῶ 
μόγῳ πρέπειν" τὸ δὲ 1) φιλόσαφον, ἢ τι τοιοῦτον, 
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΄- Γ δι ἍΜ ον ον ΄ Νὰ ᾿ μᾶλλόν γεαν αὐτῷ καὶ ἀρμόττοι καὶ ἐμμελεστέρως 

ἔχοι. Φ΄ 41. Καὶ οὐδέν γε ἀπὸ τρόπου. ΣΏ. Οὐκ- 
οὖν αὖ τὸν μὴ ἕχοντα τιμιώτερα ὧν συνέϑηκεν, ἢ 

ἔγραψεν, ἄνω καὶ κάτω στρέφων ἐν χρόνῳ, πρὸς. 

ἄλληλα κολλῶν τε καὶ ἀφαιρῶν, ἐν δίκῃ ποιητὴν, 
ἢ λόγων συγγραφέα, ἢ νομογράφον προσερεῖς; ΦΑ͂Ι. 
1ἰ μὴν; Σ,. Ταῦτα τοίνυν τῷ ἑταίρῳ φράζε. ΦΑ7. 
1ἰ δὲ σὺ; πῶς ποιήσεις; οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τὸν σὸν 
ἑταῖρον δε παφε ελϑεῖν. Σ.4). Τίνα τοῦτον; ΦΑΙΪΙ. 
᾿Ισοκράτην, τὸν καλόν. ᾧ τί ἀπαγγελεῖς, ὦ Σώκρα- 
τες; τίνα αὐτὸν φήσομεν εἶναι; “Σ,Ώ. ἹΝέος ἔτι, ὦ 

Φαῖδρε, ᾿Ισοχράτης. ὃ μέντ.ν μαντεύομαι κατ αὖ- 
τοῦ, λέγειν ἐθέλω. ΦΑ͂Ι. Τὸ ποῖον δή; ΣΧ... 4οκεῖ 
μοι ἀμείνων ἢ κατὰ τοὺς περὲ «“Μυσέαν εἶναι λόγους, 
τὼ τῆς φύσεως" ἔτι δὲ ἦϑει γενγικωτέρῳ κεκράσϑαι" 
ὥστε οὐδὲν ἂν γένοιτο ϑαυμαστὸν προϊούσης τῆς 

ἡλικίας εἰ περὶ αὐτούς τε τοὺς λόγους οἷς νῦν ἐπι- 

χειρεῖ, πλέον ἢ παίδων διενέγκοι τῶν πώποτε ἅψα- 
μένων λόγων" ἔτε τὸ εἰ αὐτῷ μὴ ἀποχφῆσαι ταῦτα, 
ἐπὶ μείζω δέ τις αὐτὸν ἄγον δρμὴ ϑειοτέρα. φύσει 
γὰρ, ὦ φίλε, ἔνεστί τις φιλοσοφία τῇ τοῦ ἀνδρὸς 
διανοίχ. ταῦτα δὴ οὖν ἐγὼ μὲν παρὰ τῶνδε τῶν 
ϑεῶν, ὡς ἐμοῖς παιδικοῖς, Ισοκράτει ἐ ξαγγελῶ᾽ σὺ 

5 

δ᾽ ἐκεῖνα, ὡς σοῖς, “Ζυσίᾳ. ΦΑΙ. Ταῦτα ἔσται. ἀλ- 

λὰ ἴωμεν" ἐπειδὴ καὶ τὸ πνῖγος ἠπιώτερον γέγονεν. 
ΣΏ. Οὐκοῦν εὐξαμένῳ πρέπει τοῖσδε πυρεύεσθαι; 
ΦΑ͂Ι. Τί μήν; ΣΩΏ. Ὦ  φἷλε Πάν τε καὶ ἄλλοι ὅσοι 

τῇδε ϑεοὶ, δοίητέ μοι καλῷ γεγέσθαι τἄγνδοϑεν" 



.. ῬΗΛΕΘΕΥΘ. τ Ν 
ΠῚ “πρώ. -" - 

«αὐἥωϑεν δὲ ὅσα ἔχω, τοῖς ἐντὸς εἶναὶ μοι φίλια. 
σαλούσιον δὲ νομίζοιμι τὸν σοφόν. τὸ δὲ χρυσοῦ 

-Ὁ , Υ , 3») 

σπλῆϑος εἴη μοι ὅσον μὴτε φέρειν μὴτε ἄγειν δύναι- 
2) ΣῊ -: ᾿ 2, 2 ᾿ 

τὸ ἄλλος ἢ ὃ σώφρων. ἔτι ἄλλου του δεόμεϑα, ὦ 
Φαῖδρε; ἐμοὶ μὲν γὰρ μετρέως ηὐκται,. ΦΑ͂Ι. Καὶ 
ἐμοὶ ταῦτα συγεύχου. κοινὰ γὰρ τὰ τῶν φίλων, 
ΣΏ.. Ἴωμεν. 
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ΣΠΠΙΑ͂Σ ΜΕΣΖΖΩΝ 
ἔτι 

ΠΕΡΙ ΡΟΣ ιν 
9 

«ἀνατρεπτικός. 

" 

ΤᾺ4(ἍΆΞ ΤΟΥ͂ 4Ι]1.ΑΛΟΓΟΥ͂ ΠΠ]ΙΟΥ͂ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 
; ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΣΩΚΡΆΤΗ » ἹΠΖΠΤΑΣ, 

Φἰεν5 ππποεισοτα, τα τσ ποι πῦσομῳ 

ἽΠΠΙΑΣ ὃ καλός τε καὶ σοφὸς, ὡς διὰ χρόνου 

ἡμῖν κατῇρας εἰς τὺς ϑήνας. 117. Οὐ. γὰρ σχολὴ, 

ὦ Σώκρατες. ἢ γὼρ ἤμλις, ὅταν τὶ δέηται διαπράξα- 

σϑαι πρός τινα τῶν πόλεων, ἀεὶ ἐπὶ πρῶτον ἐμὲ ἔρ- 

ζεται τῶν πολιτῶν, αἱρουμένη πρεσβευτήν" ἤγου- 

μένη δικαστὴν καὶ ἄγγελον ἱκανώτατον εἶναι τῶν 
λόγων οἱ ἂν παρὰ τῶν πόλεων ἑκάστων λέγωνται 

πολλάκις μὲν οὖν χαὲ εἰς ἄλλας πόλεις ἐπρέσβευσα, 

σιλεῖστα δὲ περὶ πιλείστων καὶ μεγίστων εἰς τὴν “1α- 
κεδαίμονα. διὸ δὴ, ὃ καὶ σὺ ἐρωτᾷς, οὐ ϑαμίζω εἰς 

πλύχοδὲ τοὺς τόποις. Σ.Ώ. Τοιοῦτον μέντοι, ὦ 1π- 

πα, ἐστὲ τὸ τῇ ἀληϑείᾳ σοφόν τε καὶ τέλειον ἄγν- 
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δρα εἶναι. σὺ γὰρ καὶ ἰδίᾳ ἱκανὸς εἶ, παρὰ τῶν »ὲ- 
ὦν πολλι χρήματα λαμβάνων , ἔτι πλείω ὠφελεῖν ὧν 

λαμβάνεις" καὶ αὖ δημοσίᾳ τὴν σαυτοῦ πόλιν ἵκα- 
γὸς εὐεργετεῖν" ὥσπερ χρὴ τὸν μέλλοντα μὴ κατα- 
φρονήσες ϑαι, ἀλλ εὐδοκιμήσειν ἐν τοῖς πολλοῖς. 

ἀτὰρ, ὦ Ἱππία, τί ποτε τὸ αἴτιον ὅτι οἵ παλαιοὶ 

ἐκεῖνοι, ὧν ὀνόματα μεγάλα λέγεται ἐπὶ σοφίᾳ, Πιτ- 
τακοῦ τε καὶ Βίαντος, καὶ τῶν ἀμφὶ τὸν Πιλήσιον 
Θαλῆν, καὶ ἔτι τῶν ὕστερον, μέχρις ΑἸναξαγόρου, 

ὡς ἢ πάντες ἢ οἵ πολλοὶ αὐτῶν τον ν αν ἀπεχόμε- 

γον τῶν πολιτικῶν πράξεων; 1Π|. Τί δ᾽ οἴει, ὦ Σώ- 
κρατες, ἄλλό 7ὲ ῇ ἀδύνατοι ἢ σαν καὶ οὐχ ἱκαγοὶ ἐξ 

κυεῖσϑαι φρονήσει, ἐπὶ ἀμφότερα, τά τε κοινὰ καὶ 
τὰ ἴδια; Σ.2. Ἀφ οὖν, πρὸς Διὸς, ὥσπερ αἵ ἄλλαν 
τέχναι ἐξιδιοδδοδοὶ, καὶ εἶσι παρὼ τοὺς νῦν δημι- 
ουργοὺς οἱ παλαιοὶ φαῦλοι, οὕτω καὶ τὴν ὑμετέραν 
τὴν τῶν σοφιστῶν τέχνην ἐπιδεδωκέναι φῶμεν, καὶ 
εἶναι τῶν ἀρχαίων τοὺς περὶ τὴν σοφίαν , φαύλους 

πρὸς ὑμᾶς; 11. Πάνυ μὲν οὖν ὁρϑ ὥς υς οἴ ΣΙΣ 

Εἰ ἄρα γῦν» ἡμῖν, ὦ Ἱππία, ὁ Βίας ἀναβιῴώη, γέλωτ᾽ 

ἂν ὄφλοι πρὸς ὑμᾶς ὥσπερ καὶ τὸν Ζαἰδαλον Φα- 
σὶν οἱ ἀνδριαντοποιοὶ γῦν, εἰ 7ὲ ἑνόμεγος τοιαῦτ᾽ ἐρ- 
γάξοιτο οἷα ἢν ἀφ᾽ ὧν τοὔνομ ἔσχε, καταγέλαστον 
ἂν εἶναι. 11Π. Ἔστι μὲν ταῦτα, ὦ Σώκρατες, οὕτως 
ὥς σὺ λέγεις" εἴωθα μέντοιγε ἔγωγε τοὺς παλαιοὺς 
ἴξ καὶ προτέρους ἡμῶν, προτέρους τὲ καὶ μᾶλλον 
ἐγκωμιάξειν ἢ τοὺς νῦν" ἀρυνομα νϑθ: μὲν φϑόνον 
τῶν ζώντων, φοβούμενος δὲ μῆνιν τῶν τετελευτηκό- 
τῶν. Σ.Ω. Καλῶς γε σὺ, ὦ Ἱππία, νομίζων τε καὶ 
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διανοούμενος, ὡς ἔμοιγε δοκεῖς. συμμαρτυρῆσαι δὲ 
σον ἕγω ὅτι ἀλ ηϑῆ λέγειβε, καὶ τῷ ὄντι ὑμῶν ἐπιδέ- 
δωχὲν ἢ τέχνη πρὸς τὸ καὶ τὰ δημύσια πριάττειν δύ- 
νασϑαι μετὰ τῶν ἰδίων, Γοργίας τὲ γὰρ οὗτος ὅ 
“Ἱεοντῖνος σοφιστὴς δεῦρο ἀφίκετο, δημοσίᾳ οἴκο- 
ϑὲεν πρεσβεύων, ὡς ἱκανώτατος ὧν “εοντίγων τὰ 

κοινοὶ πράττειν" καὶ ἕν τε τῷ δήμῳ ἔδοξεν ἄ ἄριστω 
εἰπεῖν, καὶ ἰδίᾳ ἐπιδείξας ποιούμενος, χαὶ συνὼν 
τοὶς νέοις, χρήματα πολλὰ εἰργάσατο καὶ ἔλαβεν ἐκ 
τῆςδε τῆς πόλεως. εἰ δὲ βούλει, ὃ ἡμέτερος ἑταῖρος 

Πρόδικος οὗτος πολλάκις μὲν καὶ ἄλλοτε δημοσίᾳ 

ἀφίκετο, ἀτοὺρ τατελευταῖα ἔναγχος ἀφικόμενος δη- 
μοσίᾳ ἔκ Κέω, λέγων τ' ἐν τῇ βουλὴ πάνυ εὐδοκὲ- 
μησε, καὶ ἰδίᾳ ἐπεδείξεις ποιούμενος, καὶ τοὺς νέοις 
συνὼν, χρήματα ἔλαβε ϑαυμαστὰ ὅσα. τῶν δὲ πα- 
λαιῶν ἐκείνων οὐδεὶς πώποτε ἠξίωσεν ἀργύριον μι- 
σϑὸν πράξασϑαι, οὐδ᾽ ἐπιδείξεις ποιήσασθαι ἐν 
παντοδαποῖς ἀνϑρώποις τῆς ἑαυτοῦ σοφίας. οὕτως. 

ἤσαν εὐήϑεις, καὶ ἐλελήϑει αὐτοὺς ἀργύριον ὡς 
πολλοῦ ἄξιον εἴη. τούτων δ᾽ ἑκάτερος πλέον ἄργυ- 
ρίου ἀπὸ σοφίας εἴργασται, ἢ ἄλλος δημιουργὸς ἀφ᾽ 
ἤστιγος τέχνης " καὶ ἔτι πρότερος τούτων Πρωταγό- 
ρας. 11. Οὐδὲν γὰρ, ὦ «Σώκρατες, οἶσθα τῶν καλῶν 

σερὶ τοῦτο. εἰ γὰρ εἰδείης ὅσον ἀργύριον εἴργασμαϑ 
ἐγὼ, ϑαυμάσαις ἄν. καὶ τὼ μὲν ἄλλα ἐῶ ἀφικόμε- 

ψος δέ ποτε εἰς Σικελίαν, Πρωταγόρου αὐτόϑι ἐπι- 

δημοῦντος καὶ εὐδοκιμοῦντος, καὶ πρεοβυτέρου ὄν- 

τος, καὶ πολὺ νεώτερος ὧν, ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πὲνυ 

πλέον ἢ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν μνᾶς εἰργασάμην" 
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καὶ ἐξ ἑγός 7γε χωρίου πάνυ σμικροῦ, Ινυχοῦ, πλέον 
ἢ εἴκοσι μνᾶς. καὶ τοῦτο ἐλϑὼν οἴκαδε φέρων τῷ 
πατρὲ ἔδωκα ̓  ὥστε ἐκεῖνον καὶ τοὺς ἄλλους πολίτας 
ϑαυμάζειν τὲ καὶ ἐκπεπλῆχϑαι. καὶ σχεδόν τι οἶμαν 
ἐμὲ πλείω χρήματα εἰργάσϑαι ἢ ἄλλους σὺν δύο 
οὕστινας βούλει τῶν σοφιστῶν. ΣΏ. Καλόν γε, ὦ 
Ἱππία, λέγεις καὶ μέγα τεκμήριον σοφίας τῆς τὲ σε» 
αὐτοῦ, καὶ τῶν νῦν ἀνθρώπων, πρὸς τοὺς ἀρχαίους 

ὅσον διαφέρουσι. τῶν γιὰρ προτέρων περὲ ᾿ἀναξαγύ- 
ρου λέγεται πολλὴ ἀμαϑέα κατὰ τὸν σὸν λόγον. τού- 
γαντίον γὰρ ᾿ἀναξαγόρᾳ φασὲ συμβῆναι ἢ ὑμῖν. κα- 
ταλειφϑέντων γὺρ αὐτῷ πολλῶν χρημάτων καταμε- 

λῆσαι, καὶ ἀπολέσαι πάντα" οὕτως αὐτὸν ἀνόητα 

σοφίζεσϑαι. λέγουσι δὲ καὶ περὶ ἄλλων τῶν παλαι- 
ὧν ἕτερα τοιαῦτα. τοῦτο μὲν οὖν μοι δοκεῖς καλὸν 
τεκμήριον ἀποφαΐγνειν περὶ σοφίας τῶν νῦν πρὸς 
τοὺς προτέρους" καὶ πολλοῖς συνδοκεῖ, ὅτι τὸν σο- 

φὸν, αὐτὸν αὑτῷ μάλιστα δεῖ σοφὸν εἶναι. τοὗτου 
δ᾽ ὅρος ἐστὶν ἄρα, ὃς ἂν πλεῖστον ἀργύριον ἐργάσης- 
ται. καὶ ταῦτα μὲν ἱκανῶς ἐχέτω: τόδε δέ μοι εἰπὲ, 

“Σὺ αὐτὸς πόϑεν πλεῖστον» ἀργύριον εἰργάσω τῶν 

πόλεων εἰς ἃς ἀφικνῇ; ἢ) δῆλον ὅτι ἐκ “ακεδαίμον 

γος; οὗπερ καὶ πλειστάκις ἀφῖξαι. 111. Οὐ μὰ τὸν 

Δία, ὦ Σώκρατες. ΣΩ. πῶς φῇς; ἀλλ᾽ ἐλάχιστον ; 
11. Οὐδὲν “μὲν οὖν τοπαρήπαν πώποτε, ΣΏ. Τέραφ 
λέγεις" καὶ ϑαυμαυτὸν, ὦ “Ἱππία. καί μοι εἰπὲ πό- 
τερον ἡ σοφία ἢ σὴ οὐχ οἵα τοὺς συνόντας αὐτῇ καὶὺ 
μανϑάνοντας εἰς ἀρετὴν βελτίους ποιεῖν. 77. Καὶ 
πολὺ γε, ὦ Σώκρατες. Σ.Ώ. “Ιλλὰ τοὺς μὲν ᾿Ινυκινῶν 
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υἱεῖς οἷόστε ἦσϑα ἀμείνους ποιῆσαι, τοὺς δὲ Σπαρ- 

τιατῶν, ἡδυνάτεις; 1[Π. Πολλοῦ γε δέω. Σ.Ώ. ᾿Ιλλὰ 
. δῆτα «Σικελιῶται μὲν ἐπιϑυμοῦσιν ἀμείνους γίγνε- 

σϑαι, «Τακεδαιμόνιοι δ᾽ οὐ ΤΕ Πάντως που, ὦ 
Σώκρατες, καὶ “ακεδαιμόνιοι. ΣΩ. “40 οὖν χρημά- 
τῶν ἐνδείᾳ ἔφευγον τὴν σὴν ὁμιλίαν; 1Π. Οὐ δῆτα' 
ἐπεὶ ἱκανὰ αὐτοῖς ἐστι. Σ.Ώ. Τί δὴτ᾽ ἂν εἴη ὅτι ἐπι- 
ϑυμοῦντες καὶ ἔχοντες χρήματα, καὶ σοῦ δυναμένου 
τὰ μέγιστα αὐτοὺς ὠφελεῖν, οὐ πλήρη σὲ ἀργυρίου 
ἀπέπεμψαν; ἀλλ᾿ ἐκεῖνο, μῶν μὴ “ακεδαιμόνιοι σοῦ 
βώτιον ἂν παιδεύσειαν τοὺς αὑτῶν ποῖΐῖδας; ἢ τοῦ- 

το φῶμεν οὕτω; καὶ σὺ συγχωρεῖς; ΤΩ: Οὐδ' ὅποσ- 
τιοῦν. ΣΏ. Πότερον οὖν τοὺς γέους οὐχ οἱόστ' ἠσ- 
ϑα πείϑειν ἐν “ακεδαίμονν, ὡς σοὺ συνόντες πλέον 

ἂν εἰς ἀρετὴν ἐπιδιδοῖεν, ἡ τοῖς ξαυτῶν; ἢ τοὺς ἐκεί- 
γὼ» πατέρας ἡδυγάτεις πείϑειν ὅτι σοὺ χρὴ παραδι- 

δόναι μᾶλλον ἢ αὐτοὺς ἐπιμελεῖσθαι, εἴπέρ τι τῶν 
αἱῶν κήδονται; οὐ γάρ που ἐφθόνουν γε τοὶς ξαυ- 
τῶν παισὶν ὡς ἣν πω θΝι γενέσθαι. 11. Οὐκ οἶμαι 
ἔγωγε φϑονεῖν. Σ.Ώ. “Ἄλλὰ μὴν εὐνομός γ ἡ “4ακε- 

δαίμων. ΤΠ. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΏ. Ἔν δὲ 78 ταῖς εὖ- 

γόμοις πόλεσι τιμιώτατον ἢ ἀρετὴ. 17. Πάνυ 78. 
ΣΩ. Σὺ δὲ ταύτην παραδιδόναι ἄλλῳ κάλλιστ᾽ ἀν- 

᾿ϑρώπων ἐπίστασαι. ΤΩ. Καὶ πολὺ Ὑ; ὦ -«Σώχρατες. 

5.0 οὖν κάλλιστ᾽ ἐπιστάμενος ἱππικὴν παραδι- 
δόναι, ἀφ᾽ οὐκ ἂν ἐν Θετταλίᾳ τῆς “ΗΠλλάδος μάλιστα 
τιμῷτο, καὶ πλεῖστα χρήματα λαμβάνοι; καὶ ἄλλο- 
Ὅι Ὅπου τοῦτο σπουδάζοιτο; 1Π. Εἰκός γε. Σ'Ώ, 

Ὃ δὴ δυνάμενος παραδιδόναι τὰ πλείστου ἄξια μὸ 
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ϑήματα εἰς ἀρετὴν, οὐκ ἐν “Δακεδαίΐμονν μάλιστα 
τιμήσεται, καὶ πλεῖστα ἐργάσεται χρήματα, ἂν βού- 
ληται, καὶ ἐν ἄλλῃ πόλει ἥτις τῶν “Ελληνίδων εὐνο- 
μεῖται; » ἀλλ᾽ ἐν Σικελίᾳ, ὦ ἑταῖρε, οἴει μᾶλλον καὺ 
ἐν ᾿Ινυκῷ, ταῦτα πειϑώμεϑα, ὦ Ἱππία. ἐὰν γὰρ σὺ 
κελεύῃς, πειστέον. 1Π. Οὐ γὰρ πάτριον, ὡ “Σώχρα- 
τες, “ακεδαιμονίοις κινεῖν τοὺς νόμους, οὐδὲ παρὼ 
τὺ εἰωϑότα παιδεύειν τοὺς υἱεῖς. ΣΩ. Πῶς λέγεις; 

«Ἰἀκεδαιμονίοις οὐ πάτριον ὀρϑῶς πράττειν, ἀλλ 

ἐξαμαρτάνειν; 1Π. Οὐκ ἂν φαίην ἔγωγε, ὦ Σώκρας 
τες. ΣΩ. Οὐκοῦν ὀρϑῶς ἂν πράττοιεν, βέλτιον αἀἷ» 
λὰ μὴ χεῖρον παιδεύοντες τοὺς γέους; 11. ̓ ὈΟρϑῶς. 
ἀλλὰ ξενικὴν παίδευσιν οὐ »όμιμον αὐτοῖς παυδεὺ- 
ει}»" ἐπεὶ, εὖ ἰσϑι, εἴπὲρ τις ἄλλος ἐκεῖϑεν χρήματα 

ἔλαβε πώποτε ἐπὶ παιδεύσει, καὶ ἐμὲ ἂν λαβεῖν πο- 
λὺ “μάλιστα. χαΐρουσι γοῦν ἀκούοντες ἐμοῦ καὶ ἐπαι- 
»οῦσιν" ἀλλ᾽, ὃ λέγω, οὐ νόμος. ΣΏ. Ἱνόμον δὲ λέ- 
γεις, ὦ ΚΕΝ βλάβην πόλεως εἶναι, ἢ ὠφέλειαν; ; 
1Π. Τίϑεται μὲν, οἶμαι, ὠφελείας ἕνεκα" ἐνίοτε δὲ 
καὶ βλάπτει, ἐὰν κακῶς τεϑῇὴ, ὃ νόμος. ΣΙΏ. Τί δέ; 
οὐχ ὡς ἀγαϑὸν ΕΣ σΈ» πόλει τίϑενται τὸν γόμον 
οἵ τιϑέμενοι; » καὶ ἄνευ τούτου μετὰ εὐνομίας ἀδὺ- 
γατον οἰκεῖν; [Π΄. “ληϑῆ λέγεις. ΣΙΏ. Ὅταν ἄρα 
ἀγαϑοῦ ἁμάρτωσιν οἵ ἐπιχειροῦντες τοὺς νόμους τι- 

ϑέναι, νομίμου τὲ καὶ νόμου ἡμαρτήκασιν. 1) πῶς 
λέγεις; 11. Τῷ μὲν ἀχριβεῖ λόγῳ, ὦ Σώκρατες, οὔ- 

τῶς ἔχει" οὗ μέντοι εἰώϑασιν ἄνϑρωποι ὀνομάζειν 
οὕτω. Σ.Ω. Πότερον, ὦ Ἱππία, οἱ εἰδότες, ἢ οἱ μὴ 
εἰδότες; 111. Οἱ πολλοί. Σ.Ώ. Εἰσὶ δ᾽ οὗτοι οἱ εἰδό- 

ἤχλτς Τὸ ὙΗΙ, Ε 
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τες τἀληϑὲς, οἵ πολλοί; 1Π. Οὐ δῆτα. ΣΩ. ᾿λλὰ 
μὴν που οἵγ᾽ εἰδότες, τὸ ὠφελιμώτερον τοῦ ἄγωφε- 
λεστέρου γομιμώτερον ἡγοῦνται τῇ. ἀληϑείᾳ πᾶσιν 
ἀνϑρώποις. ἢ οὐ συγχωρεῖς; 1Π. Ἱναὶ συγχωρῶ ὃτι 

γε τὴ ἀληϑείᾳ.. ΣΏ.. Οὐκοῦν ἐστί γε καὶ ἔχει οὕτως 
ὡς οἱ εἰδότες ἡγοῦνται; 1Π. Πάνυ γε. Σ.Ω" Ἔστι 
δέ γε .“Δακεδαιμονίοις, ὡς σὺ φὴς, ὠφελιμώτερον τὴν 
ὑπὸ σοῦ παίδευσιν, ξενικὴν οὖσαν, παιδεύεσϑαι; 
μᾶλλον ἢ τὴν ἐπιχωρίαν. 1Π. Καὶ ἀληϑῆ γε λέγω. 
ΣΩ. αὶ γὰρ ὅτι τὸ ὠφελιμώτερα, γομιμώτερα ἐστὲ, 

καὶ τοῦτο λέγεις, ὦ Ἱππία; 11. Εἶπον γάρ. ΣΙ. 

Κατὰ τὸν σὸν ἄρα λόγον τοῖς “ακεδαιμογνίων υἱές- 
« ν ἐπ [2 Υ̓͂ σι γ΄ ἵ 2  ἀημεν 

σιν ὑπὸ Ἱππίου παιδεύεσθαι νομιμώτερον ἐστὶν, 
ὑπὸ δὲ τῶν πατέρων » ἀνομώτερον" εἴπερ τῷ ὄντι 
ὑπὸ σοῦ πλείω ὠφεληθήσονται. 11Π|. ᾿Αλλὰ μὴν ὦφε- 
ληϑήσονται, ὦ “ώκρατες. ΣΏ. Παρανομοῦσιν ἄρα 
«Ἱακεδαιμόνιοι, οὐ διδόντες σοὶ χρυσίον, καὶ ἐπιτρέ- 

Α «Ἡ ΄- ς«..ου ῳ Ὁ 

ποντὲς τοὺς αὑτῶν υἱεῖς. 11. Συγχωρῶὼ ταῦτα. δο- 
-- ᾿ ΓῸῚ - 

κεὶς γάρ μοι τὸν λόγον πρὸς ἐμοῦ λέγειν" καὶ οὐδέν 
μὲ δεῖ αὐτῷ ἐναντιοῦσϑαι. Σ,Ώ. Παρανγόμους μὲν 
δὴ, ὦ ἑταῖφε, τοὺς “άκωγας. εὑρίσκομεν, καὶ ταῦτ᾽ 

εἰς τὶ μέγιστα, τοὺς νομιμωτάτους δοκοῦντας εἶναι, 
ἐπαινοῦσι δὲ δὴ σὲ πρὸς ϑεῶν, ὦ “Ἱππία, καὶ χαΐ- 
ρουσιν ἀκούοντες ποῖα; ἢ δῆλον δὴ ὅτι ἐχεῖνα ἃ σὺ 
κάλλιστα ἐπίστασαι; τὰ περὶ τὰ ἀἄστρά τε καὶ τὰ 
ὃν ἡκῚ πάϑη; 1Π. Οὐδ᾽ ὅπωστιοῦν ταῦτά 78 οὐδ᾽ 
ἀνέχονται. (Σ.Ώ.. ᾿Αλλὰ περὶ γεωμετρίας τὶ χαίρουσιν 
ἀκούοντες; 11. Οὐδαμῶς. ἐπεὶ οὐδ᾽ ἀριϑμεῖν ἐκεῖν 

γὼ» γε, ὡς. ἔπος εἰπεῖν,, πολλοὺ ἐπίστανται, “Σὲ 
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Πολλοῦ ἄρα δέουσι περὶ γε λογισμῶν ἀνέχεσϑαι σοῦ 
ἐπιδεικνυμένου. 11. Πολλοῦ μέντοι,. νὴ 4Δέα. ΣΏ. 
“ἀλλὰ δῆτα ἐκεῖνα ἃ σὺ ἀκριβέστατα ἐπίστασαι ἂν- 
ϑρώπων διαιρεῖν ᾿ περὶ τε γραμμάτων δυνάμεως καὶ 
Ἰώ μὴ καὶ Δρμονιῶν καὶ ῥυϑμῶν;: ΤΠ. Περὶ σοί- 

ὠ“χαϑὲ; ἁρμονιῶν καὶ γραμμάτων; ΣΟ. ᾿Αλλὰ 
τίγα μὴν ἐστιν ἃ ἡδέως σοῦ ἀκροῶνται καὶ ἐπαινοῦ- 

σιν; αὐτός μοι εἰπὲ" ἐπειδὴ ἐγὼ οὐχ εὑρίσκω. 1Π. 
Περὶ τῶν γενῶν, ὦ “Σώκρατες, τῶν τὸ ἥρώων καὶ τῶν 
ἀνθρώπων, καὶ τῶν κατοικήσεων, ὡς τοαρχαῖον ἐ- 
κτίσϑησαν αἵ πόλεις, καὶ συλλήβδην πάσης τῆς ἀρ- 
χαιολογίας ἥδιστα ἀκροῶνται. ὥστ᾽ ἔγωγε δι᾿ ᾿αὖ- 
τοὺς ἡνάγκασμαν ἐκμεμαϑηκέγαι τὸ καὶ μεμελετη- 
χέναι πάντα τὶ τοιαῦτα. ΣΩ. ναὶ μὰ Δία, ὦ Ἵπ- 
πία εὐτὐχηκάς γε ὅτι γε “ακεδαιμόνιον οὗ χαίρου-' 
σιν ἄν τις αὐτοῖς ἀπὸ “Σόλωνος τοὺς ἄρχοντας τοὺς 
ἡμετέρους καταλέγῃ. εἰ δὲ μὴ, πράγματ᾽ ἂν εἶχες ἐχκ- 
μανϑάνων. 121]. Πόϑεγν, ὦ Σώχρατες; ἅπαξ ἀκού- 

σὰς πεντήκοντα ὀγόματα, ἃ ἀπομγημονεύσω. 1.2. “λη- 

ϑῆ λέγεις. ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐκ ἐνενόησα ὅτι τὸ μνημονικὸν 
ἔχεις, ὥστ᾽ ἐννοῶ ὅτι εἰκότως. σοὶ χαίρουσιν οἵ 4α- 
κεδαιμόνιοι, ἅτε πολλὰ εἰδότι" καὶ χρῶνται ὥσπερ 
ταῖς πρεσβύτισιν οἵ παῖδες πρὸς τὸ ἡδέως μυϑολο- 
γῆσαι. 11. Καὶ ναὶ μὰ Δα, ὦ Σώκρατες, περί γ8 

ἐπιτηδευμάτων καλῶν καὶ ἔναγχος αὐτόϑι εὐδοκί- 
μησα διεξιὼν, ὕ χρὴ τὸν γέον ἐπιτηδεύειν». ἔστι γάρ 
μοι περὶ αὐτῶν πάγκαλος λόγος συγκείμενος, καὶ 
ἄλλως εὖ διακείμενος καὶ. τοῖς ὀνόμασι. πρόσχημα 
δὲ μοῖ ἐστὶ καὶ ἀρχὴ τοιάδέ τις τοῦ λόγου" ᾿Επειδὴ 

“ἃ 
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ς ας ΗΝ ’ δ ο 
ἡ Τροία ἡλῶ, λέγει ὃ λόγος οτι Νεοπτόλεμος ΙΝέ- 

ΑΥΣ -Ὁ . εὶ ι 

στορα ἕροετο ποῖά ἐστι καλὰ ἐπιτηδεύματα, ἃ ἂν τις 
2 γ ΒλῚ 3 ’ « 

ἐπιτηδεύσας νέος ὧν εὐδοκιμώτατος γένοιτο. μετὶὶ 
Ὁ ι ι ᾽ Ἃ ε ᾿ νος ᾽ ταῦτα δὴ λέγων ἐστὶν ὃ ἹΝέστωρ καὶ ὑποτιϑέμενος 

3 - Ὁ 

αὐτῷ πάμπολλα νόμιμα καὶ πάγκαλα. τοῦτον δὴ 
νὰ -»Σ) ὃ ΠΡ τί Ἂ, ΤῸΝ 9 ὃ 'λ Σ ὃ " καὶ ἐκεῖ ἐπεδειξάμην, καὶ ἐνϑάδε μέλλω ἐπιδεικνύναν 

3 «ε ΕῚ Ὡ 

εἰς τρίτην ἡμέραν, ἐν τῷ Φειδοστράτου διδασκαλείῳ" 
Ν 3!) ι Ἃ ὙΠ: 5 ΓῸ 2 ᾿ Π 

καὶ ἀλλὰ πολλὰ καὶ ἀξια ἀκοῆς. ἐδεήϑη γάρ μου 
2 «5 , ΑΙ )» κῳ ἢ Χ 3 

Εὐδικος ὃ Απημάντου. ἀλλ ὅπως παρέσῃ καὶ αὐ- 
ἃ 2) "ξ [οἱ « Ἁ 3 Υ͂ 

τὸς, καὶ ἀλλοὺυς ἀξεις, οἵτινες ἱκανοὶ ἀκούσαντες 
ῳ 9 ᾿ ἰὼ 9... 3» Ρ)) ᾿ κρῖναν τὸ λεγόμενα. Σ.Ώ. Δλλὰ ταῦτ᾽ ἔσται, ἂν ϑεὸς 

20 ! τς ’ Ἀ ΄ Υ Ἃ Ν 3 ἐϑέλῃ, ὦ Ἱππία. νυνὶ μέντοι β βραχὺ τι μοὶ περὶ αὖ- 
τοῦ ἀπόκριναι. καὶ 7ἀρ μιὃ εἰς καλὸν ὑπέμνησας. 
ἔναγχος γάρ τις, ὦ ἄριστε, εἰς ἀπορίαν μὲ κατέβα- 
λεν ἐν λόγοις τισί" τὰ μὲν ψέγοντα, ὡς αἰσχρά" τὰ 
δ᾽ ἐπαινοῦντα, ὡς καλά" οὕτω πὼς ἐρόμενος, καὶ 
μάλα ὑβριστικῶς" Ππόϑεν δέ μοι σὺ, ἔφη, ὦ “Σώχρα- 
τες, οἰσϑα ὅποϊα καλὰ καὶ αἰσχρά; ἐπεὶ φέρε ἔχοις 
»κ - } ᾿ ι ᾿ " ἀν εἰπεῖν τί ἐστι τὸ καλόν; καὶ ἐγὼ διὸ τὴν ἐμὴν 
φαυλότητα ἡπορούμην τε καὶ οὐκ εἶχον αὐτῷ κατὰ 
τρόπον ἀποκρίνασθαι. ἀπιὼν οὖν ἐκ νης συνουσίας, 
ἐμαυτῷ τε ὠογιζόμην καὶ ὠνείδιζον, καὶ ἠπείλουν, 
ς - “ “ - ᾿ Υ͂ 5 

ὁπότε πρῶτον ὑμῶν τω τῶν σοφῶν ἐντύχοιμι, ἀκοὺ- 
ν 5. Ἁ ι 

σὰς καὶ μαϑὼν καὶ ἐκμελετήσας, ἱέναι πάλιν ἐπὶ τὸν 
Υ̓ - 5 .« 

ἐρωτήσαντα, ἀναμαχούμενος τὸν λόγον. νῦν οὖν, ὁ 
, 2 - 3 

λέγω, εἰς καλὸν ἥκεις" καί μὲ δίδαξον ἱκανῶς, αὐτὰ 
ο 2 “Ὁ .« τὸ καλὸν 0, τέ ἐστι" καὶ πειρῶ μοι ὁτι μάλιστα ἄκρι- 

βῶς εἰπεῖν ἀποκρινόμενος" μὴ ἐξελεγχϑεὶς τοδεὺτε- 
φον αὖϑις γέλωτα ὄφλω. οἶσθα γὰρ δή που σαφῶς, 
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καὶ σμικρόν που τοῦτ᾽ ἂν εἴη μάϑημα ὧν σὺ τῶν 
πολλῶν ἐπίστασαι. 1Π. μικρὸν μέντοι, νὴ 410", ὦ 

Σώκρατες, καὶ οὐδενὸς ἀξιον, ὡς ἔπος εἰπεῖν. Σ᾽. 

“Ῥᾳδίως ἄρα μαϑήσομαι" καὶ οὐδείς μὲ ἐξελέγξει ἔτι 
11. Οὐδεὶς μέντοι. φαῦλον γὰρ ἂν εἴη τὸ ἐμὸν πρᾶ- 
γμα καὶ ἰδιωτικόν, Σ.Ώ. Εὖγε, γὴ τὴν Ἥραν, λέγεις, 
ὦ Ἱππία, εἰ χειρωσόμεϑα τὸν ἀνδρα. ἀτὰρ μὴ τι 
κωλύω μιμούμενος ἐγὼ ἐκεῖνον, ἐὰν σοῦ ἀποκρινο- 
μένου ἀντιλαμβάνωμαι τῶν λόγων, ἵνα ὅτι μάλιστα 
μὲ ἐκμελετήσῃης. σχεδὸν γάρ τι ἔμπειρος εἰμὲ τῶν ἂν- 
τιλήψεων. εἰ οὖν μὴ τι σοὶ διαφέρει, βούλομαι ἂν- 
τιλαμβάνεσϑαι, ἵνα ἐῤῥωμενέδτερον μάϑω. 1Π.4λλ᾽ 
ἀντιλαμβάνου. καὶ γὰρ, ὃ νῦν δὴ εἶπον, οὐ μέγα 
ἐστὶ τὸ ἐρώτημα" ἀλλὰ καὶ πολὺ τούτου χαλεπώτε- 
ρον ἂν ἀποκρίνασϑαι ἐγώ σε διδάξαιμι, ὥστε μηδέ- 
νὰ ἀὐθρθνων δύνασθαι σὲ ἐξελέγχειν. ΣΙ. Φεῦ ὡς 

εὖ λέγεις. ἀλλ ἀγ͵, ἐπειδὴ καὶ σὺ κελεύεις, φέρε ὅτι 

μάλιστα ἐκεῖνος γενόμεγος, πειρῶμαϊΐ σε ἐρωτᾷν. εἰ 
γὰρ δὴ αὐτῷ τὸν λόγον τοῦτον ἐπιδείξαις ὃν φὴς 
τὸν περὶ τῶν καλῶν ἐπιτηδευμάτων, ἀκούσας, ἐπει- 
δὴ παύσαιο λέγων, ἔροιτο ἂν οὐ περὶ ἄλλου πρότε- 
ῥὺν ἢ περὶ τοῦ καλοῦ" (ἔϑος γάρ τι τοῦτ᾽ ἔχει) καὶ 
εἴποι ἂν, ἾΩ ξέγε ᾿Πλεῖε, ἀρ᾽ οὐ ̓ δικαιοσύνῃ δίκαιοι 

εἰσὶν οἱ δίχαιοι; ᾿'ἀπόκριναι δὴ, ὦ Ἱππία, ὡς ἐκείνου 
ἐρωτῶντος. 1Π.. ᾿ποχρινοῦμαι ὅτι δικαιοσύνῃ. “2.2. 

Οὐκοῦν ἐστί τι τοῦτο ἡ δικαιοσύνη; 1Π. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ σοφίᾳ οἵ σοφοὶ εἰσὶ σοφοΐ; καὶ 
τῷ ἀγαϑῷ πᾶντια τἀγαϑὰ, ἀγαθά; ; 11. πῶς δ᾽ 

οὔ, ΣΩ. Οὐσί γε τισὶ τούτοις. οὐ γὰρ δή που μὴ 
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οὖσί γε. 11... Οὖσι μέντοι. ΣΏ. ρ᾽ οὖν οὐ καὶ τὰ 
καλὰ πάντα, τῷ καλῷ ἐστι καλά; 111. ναὶ, τῷ κα- 

λῷ. ΣΏ. Ὅντι γέ τινι τούτῳ. 11. Ὄντι. ἀλλὰ τί 
γιὶρ μέλλει; ΣΙ. Μιπὲ δὴ, ὦ ξένε, φήσει, τί ἔστι 
τοῦτο τὸ καλόν; 111. 4λλό τι οὖν, ῶ Ἵ στε; ἢ 

τοῦτο ἐρωτῶν ἥξῖθμε πυϑέσθαν ἢ τί ἐστι καλόν; 
ΣΩ. Οὗ μοι δοκεῖ. ἀλλ ὅτι τὶ ἐστι τὸ καλὸν, ὦ 
Ἱππία. 1Π. Καὶ τὶ διαφέρει τοῦτ᾽ ἐκείνου; ΣΏ. 
Οὐδέν σοι δοιεῖ; 1Π|. ϑῸΣ γὰρ διαφέρει. ΣΏ. 
“Αλλὰ μέντοι δέον δει σὺ κάλλιον οἶσϑα" ὅμως δὲ, 
ὠ ᾿γαϑὲ, ἄϑρει. ἐρωτᾷ γάρ σε οὗ τί ἐστι καλὸν, 
ἀλλ ὅ, τι ἐστὲ τὸ καλόν. 1Π. πανϑάνω, ὦ Ὑῦ 

καὶ ἀποκρινοῦμαί γε αὐτῷ Ὁ, τι ἐστὶ τὸ καλόν" καὶ 
οὗ μὴ ποτε ἐλεγχϑῶ. ἔστι ἀν ἦα υ Σώκρατες, εὖ ἴσϑι, 

εἰ δεῖ τὸ ἀληϑὲς λέγειν, παρϑένος καλὴ, καλόν». ΣΏ. 

Σαλῶς γε, ὦ Ἱππία, νὴ τὸν Κύνα, καὶ εὐδόξως ἄἅπε- 

κρίνω. ἄλλοτι οὖν, ἂν ἐγὼ τοῦτο ἀποκρένωμαι, τὰ 
ἐρωτώμεγόν τε ἀποκεχριμένος ἔσομαν καὶ ὄρϑος; 

καὶ οὐ μὴ ἐλεγχϑῶ; 11. Πῶς γὰρ ἂν, ὦ Σώκρατες, 
ἐλεγχϑείης δ 75 πᾶσι δοκεῖ, καὶ πάντες σοὶ μαρτυ- 
θήσουσιν οἵ ἀκούοντες ὅτι ὀρϑῶς λέγεις; ΣῺΩ. Εἶεν 

πάνυ μὲν οὗν. φέρε, δὴ, ὦ “Ἱππία, πρὸς ἐμαυτὸν ἂ- 
ναλάϑω ὃ λέγεις. ὃ μὲν ἔρησϑτν μὲ οὑτωσί πῶς, 

ἴθι μοὶ, ὦ “Σώκρατες, ἀπόκριναι" ταῦτα πάντα ἃ 
φὴς παλὰ εἶναι, εἴτι ἐστὲν αὐτὸ τὸ καλὸν, ταῦτ᾽ ἂν 

εἴη καλά; ἐγὼ δὲ δὴ ἐρῶ ὅτι εἰ, παρϑένος καλὴ, κα- 
λόν ἐστι δι᾽ ὃ ταῦτ' ἂν εἴη καλά. 111. Οἴει οὖν ἔτι 
αὐτὸν ἐπιχειρήσειν σὲ ἐλέγχειν ὡς οὐ καλόν ἐστιν ἃ 
λέγεις; ἢ, ἐὰν ἐπιχειρήσῃ, οὐ καταγέλαστον ἔασϑ- 
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σθαι; ΣῺ. Ὅτι μὲν ἐπιχειρήσει, ὦ ϑαυμάσιε, εὖ 
οἶδα εἰ δ᾽ ἐπιχειρήσας ἔσται καταγέλαστος, αὐτὸ 
δείξει. ἅ μέντοι ἐρεῖ, ἐθέλω σοὶ λέγειν. 1Π|. .4ἐγε δή. 
ΣΩ. Ὡς: γλυκὺς εἰ, φήσει, ὦ ̓Σώκρατες. ϑήλεια ὃ 

ἵππος. καλὴ, οὐ καλόν; ἣν καὶ ὁ ϑεὸς ἐν τῷ χρησμῷ 

ἐπήνεσε; τί φήσομεν, ὦ Ἱππία; ἀλλό τι ἢ φῶμεν 

καὶ τὴν ἵππον καλὴν εἶναι, ἘΠ παλήν; πῶς ἐμὰ; 

ἂν τολμῷμεν ἔξαρνον εἶναι, τὸ καλὸν μὴ καλὸν εἰ- 
γα; 1. ““ληϑῆ λέγεις, ὦ «Σώκρατες. ἐπεὶ τοιγεὲ καὶ 

ὀρϑῶς αὐτὸ ὃ ϑεὸς εἶπε, πάγκαλαν γὰρ παρ᾿ ἡμῖν 

ἵπποι γίγνονται. Σ:Ώ. Εἶεν, φήσει δή" τέ δέ; λύρα 

παλὴ, οὐ καλόν; φῶμεν, ὦ Ἱππία; 1Π. Ἰναΐὶ. ΣΏ. 
“Βρεῖ τοίνυν μετὰ τοῦτ᾽ ἐχεῖνος (σχεδόν τι εὖ οἶδα, 
ἐκ τοῦ τρόπου τεκμαιρόμενος) ἸΏ, βέλτιστε σὺ, τί 
δέ; χύτρα καλὴ, οὐ καλὸν ὁ ἄρα; ΤΙ ἢ “Σώκρατες, 

τίς δ᾽ ἐστὶν ὃ ἀἄνϑρωπος; ὡς ἀπαίδευτός τις, ὃς 

οὕτω φαῦλα ονόματα ὀνομάξειν τολμᾷ ἐν σεμνῷ 
ποῦγματι. Σ.Ω. Τοιοῦτός τις, ὦ Ἱππία, οὐ κομψὸς, 

ἀλλὰ συρφετός: οὐδὲν ἀλλο φροντίζων ἢ τὸ ἀληϑές. 
ἀλλ ὕμως ἀποκριτέον τῷ ἀνδρί" καὶ ἔγωγε προα- 
ποφαΐένομαι" εἴπερ ἡ χὑτρα κεκεραμευμένη εἴη ὑπὸ 
ἀγαϑοῦ κεραμέως λεία καὶ στρογγύλη, καὶ καλῶς 
ὠπτημένγη" (οἷαι τῶν καλῶν χυτρῶν εἰσι τινὲς δίω.- 
τοι, τῶν ἕξ χύας χωρουσῶν, πάγκαλαι) εἰ τοιαὕτην 
ἐρωτῴη χύτραν, καλὴν ὁμολογητέον εἶναι. πῶς γὰρ 
ἂν φαῖμεν, καλὸν ὃν, μὴ καλὸν εἶναι; 1Η. Οὐδα- 
μῶς, ὦ Σώκρατες. ΣΩ.. Οὐκοῦν καὶ χὑτρα, φήσει, 

καλὴ, καλόν; ἀποκρίνου. 1Π..1λλ: οὕτως, ὦ Σὼ- 

πρατες, ἔχει, οἶμαι" καλὸν μὲν καὶ τοῦτο σκεῦός ἔστι 
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καλῶς εἰργασμένον" ἀλλὰ τὸ ὅλον τοῦτο οὐκ ἔστιν 
ἄξιον κρίνειν» ὡς ὃν καλὸν, πρὸς ἵππον τε καὶ παρ- 
ϑένγνον, καὶ τἄλλα πάντα τὰ καλά. ΣΩ. Εἶεν. μαν- 

ϑάνω, ὦ Ἱππία, ὡς ἄρα χρὴ ἡμᾶς ἀντιλέγειν πρὸς 
τὸν ταῦτα ἐρωτῶντα, Τάδε, Ἂ ἄνθρωπε, ἀγνοεῖς, 
ὅτι τὸ τοῦ “Πρυακλείτου εὖ ἔχει, ὡς ἄρα πιϑήκων ὃ 
κάλλιστος, αἰσχρὸς ἄλλῳ γένει συμβαλεῖν; ; καὶ χυ- 
τρῶν ἢ καλλίστη, αἰσχρὰ πορϑυνονν γένει συμβὰλ- 
λεῷ., ὥς φησιν “Ιππίας ἢ σοφύς. οὐὖγ οὕτως, ὦ “1π- 

πίον 11. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Σώχρατες, ὀρϑῶς ἅπε- 

κρίνω. ΣΩ.. Ἄχουε δή. μετὰ τοῦτο γὰρ εὖ οἶδ᾽ ὅτι 
φήσει, Τί δὲ, Σώκρατες; τὸ τῶν παρϑένων γένος 
ϑεῶν γένει ὧν τις συμβάλλῃ, οὐ ταὐτὸν πείσεται 
ὅπερ τὸ τῶν χυτρῶν, τῷ τῶν παρϑένων συμβαλλό- 
μέγον; οὐχ ἡ καλλίστη παρϑένος, αἰσχρὼ φανεῖται; 
ἢ οὐ καὶ “Πράκλειτος ταὐτὸν τοῦτο λέγει, ὃν σὺ ἐπά- 
γῇ; ὅτι ἀνθρώπων ὃ σοφώτατος πρὸς ϑεὸν πίϑηκος 
φανεῖται, καὶ σοφίᾳ καὶ κάλλει καὶ τοῖς ἄλλοις πῶ- 

σι»; ὁμολογήσομεν, Ἱππία, τὴν καλλίστην παρϑέ- 
»}ΡΟ» Πρὸ ϑεῶν γΈνοΣ αἰσχρὰν εἶναι; 1Π. Τίς γὰρ 

ὧν ἀντείποι γε τούτῳ, ὦ Σώκρατες; Σ,Ώ. Ὧν τού- 

γυν ταῦτα ὁμολο) σωμεν, ,γελάσεταὶ τε καὶ ἐρεῖ, ἰῇ 
“Σώκρατες, μέμνησο υὖν ὃ, τι ἡρφωτήϑης; ἜἜγωγε, 

φήσω, ὅτι αὐτὸ τὸ καλὸν ὃ, τι ποτέ ἐστιν. 'Ἔπει- 

τα, φήσει, ἐρωτηϑεὶς τὸ καλὸν, ἀποχρίνῃ ὃ τυγχονει 
ὃν, ὡς αὐτὸς φῇς, οὐδὲν μᾶλλον καλὸν ἢ αἰσχρόν; 
Ἔοικε, τήσω; ἢ τί μοι συμβουλεύεις, ὦ φίλε, φά- 

γαι; 11Π. Τοῦτο ἔγωγε. Σ.Ώ. Καὶ δὴ πρός γε ϑεοὺς 
ὅτι οὐ καλὸν τὸ ἀνθρώπειον γένος, ἀληϑῆ ἐρεῖ. εὖ 
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δὲ σὲ ἠρόμην, φήσει, ἐξ ἀρχῆς τί ἐστι καλόν τε καὶ 
αἰσχρὸν, εἰ μοι ἅπερ γῦν ἀπεχρίνω, ἄρα οὐκ ἂν ὁρ- 
ϑῶς ἀπεκέκρισο; ἔτι δὲ καὶ δοκεῖ σοι αὐτὸ τὸ κα- 
λὸν, ᾧ καὶ τὰ ἄλλα πάντα κοσμεῖται, καὶ καλὰ φαΐ- 

γέται, ἐπειδών τῷ προυγένηται ἐχεῖνο τὸ εἶδος, τοῦτ᾽ 
εἶναι παρϑὲν ος, ἢ) ἵππος, ἢ λύρα; 1Π. ᾿Αλλὰ μὲν- 

τοι, ὦ Σώκρατες, εἰ τοῦτό γε ζητεῖ, πάντων ῥᾷστον 
ἀἁποκρίνασθαν αὐτῷ τί ἐστι τὸ καλὸν, ᾧ καὶ τάλλα 
πάντα κοσμεῖται, καὶ προσγενομένου αὐτοῦ, καλὰ 
φαίνεται. εὐηϑέστατος οὖν ἐστιν ὁ ὧν ϑφωπος, καὶ 
οὐδὲν ἐπαΐει περὲ καλῶν κτημάτων. ἐὰν γὰρ αὐτῷ 
ἀποκρίνῃ ὅτι τοῦτ᾽ ἐστὶν ὃ ἐρωτᾷς τὸ καλὸν, οὐδὲν 
ἄλλο ἢ χῳυσὸς, ἀπορήσει, καὶ οὐκ ἐπιχειρήσει, σὲ 
ἐλέγχειν. ἴσμεν γάρ που πάντες ὅτι ὅπου ἂν τοῦτο 

προσγένῃται, κἂν πρότερον αἰσχρὸν φαίνηται, κα- 
λὸν φαγεῖται, χ χρυσῷ γ8 κοσμηϑεν. ΣΩ. ἄπειρος εἶ 
τοῦ ἀνδρὸς, ὦ Ἱππία, ὧς σχέτλιός ἐστι, καὶ οὐδὲν 
ὑᾳδίως ἀποδεχόμενος. 1Π. Τί οὖν τοῦτο, ὦ Σώ- 
πρατὲς; τὸ γὰρ ὀρϑῶς λεγόμενον ἀνάγκη αὐτῷ ἀπο- 
δέχεσϑαι: ἢ, μὴ ἀποδεχομένῳ, καταγελάστῳ εἶναι, 

5. Καὶ μὲν δὴ ταὑτην γὲ τὴν ἀπόκρισιν, Ἢ ἄρι- 

στε, οὐ μόνον οὐκ ἀποδέξεται, ἀλλὰ πάνυ μὲ καὶ 
τωϑάσεται καὶ ἐρεῖ, κ τετυφωμένε σὺ, Φειδέαν 

οἶδι κακὸν εἶναι δημιουργόν; Καὶ ἐγὼ, οἶμαι, ἐρῶ 

ὅτι οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν. 11. Καὶ ὀρϑῶς γ᾽ ἐρεῖς, ὦ 

Σώκρατες. ΣΩ. ᾿ορϑῶς μέντοι. τοιγάρτοι ἐκεῖνος, 
ἐπειδὰν ἐγὼ ὅμολ ̓ογῶ ἀγαϑὸν εἰγαν δημιουργὸν τὸν 
Φειδίαν, Εἶτα, φήσει, οἴει, τοῦτο τὸ καλὸν ὃ σὺ 

λέγεις, ἡγνόει Φειδίας; Καὶ ἐγὼ τί μάλιστα φή- 
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σω; Ὅτι, ἐρεΐ, τῆς .“ϑηνᾶς τοὺς ὀφϑολμοὺς οΥ 
- » "7 3 ͵ 2 Υ 

χρυσοῦς ἐποίησεν, οὐδὲ τὸ ἄλλο πρόσωπον, οὐδὲ 
τοὺς πόδας, οὐδὲ τὰς χεῖρας, (ἐἴπερ χρυσοῦν γε δὴ 
ΠῚ ' 2; " : ΒΘ. 239. ὁ. , 
ὃν, κάλλιστον ξμελλὲ φαένεσθαν, ἀλλ ἐλεφάντινον. 

-» μ) - ἢ " “Ὁ δῆλον ὅτι τοῦτο ὑπὸ ἁμαϑίας ἐξήμαρτεν' ἀγνοῶν 
ὅτι χφὺ σὸς ἄρ᾽ ἐστὲν ὃ “πάντα καλὰ ποιῶν, ὕπου ἂν 
προσγένηται. ταῦτα οὖν λέγοντα τί ἄποχριν ὠμεϑα, 
ὦ Ἱππία; Π|. Οὐδὲν χαλεπόν. ἐροῦμεν. γὰρ ὅτι 
ὀρϑῶς ἐποίησε. καὶ γὰρ τὸ ἐλεφάντινον, οἶμοι, κα- 
λόν ἐστι. Σ,Ώ. “Τοῦ οὖν ἕνεκα, φήσει, οὐ καὶ τὰ 

9 

μέσα τῶν ὀφϑαλμῶν ἐλεφάντενα εἰργάσατο, αλλὺ 
λίϑεναν ὡς οἱόντ᾽ ἢν ὁμοιότητα τοῦ λίϑου τῷ ἐλε- 

φαντίνῳ ἐξευρών; , ἢ καὶ, ὃ λίϑος ὃ καλὸς αὐδάν 

ἐστι, φήσομεν, ὦ Ἵππία; 17. Φὴήσομέν τοι, ὑτάν 

γε πρέπων ἢ. Σ4). Ὅταν δὲ μὴ πρέπων, αἰσχρὸν 
ς »οἷὋἣ Ρλ' Π ε αΓ 

ὁμολογῶ, 1 μη; 1Π. ἐὐονΔ.. τάν 78 μὴ ἈΡΕΈΠΗ:. 

Σ... Τί δὲ δή; ὃ ἐλέφας, καὶ ὃ χουσὸς, φήσει, ὦ 
ι ν 3 μὰ ι ᾿ 

σοφὲ σὺ, οὐχ ὑτὰν μὲν πρέπη, καλὰ ποιεὶ ῥραΐν»ε- 
19 ἃ .« δὲ Α 5 ἐν Ρ 25 ὗ 2 Ρ 9 ἘΝ ς 

σϑαι; οτὰν δὲ μὴ, αἰσχρά; ἕξαρνοι ἐσόμεϑα ἢ ὁ- 
3 2 -ο΄᾿ Ἴ 3 ξ 

μολογήσομεν αὐτὸ, ὀρϑῶς λέγειν αὐτόν; ΓΠ-. Ὃμο- 
ο [ ει 32ν ᾽ ου 

λογήσομεν τοῦτό γε, ὁτε ὁ ἂν πρόπῃ ἑκάστῳ, τοῦτο 
καλὸν ποιεῖ ἕκαστον. 5.2. Πότερον πρέπει, φὴσε!, 

«ι μι , ΄ ι ὰ 

ὁτάν τις τὴν χύτραν ἣν ἄρτι ἐλέγομεν τὴν καλὴν, 
ω ᾿ δὰ .-ο . “ Θ᾿ ὦ 

ἕψῇ ἔτνους ἑαλοῦ μεστὴν, χρυσῇ τορύνη αὐτῇ, ἢ 
ς ἘΞ ’ 2) εἰ 

συκίνη; 117. Ἡράκλεις, οἷον λέγεις ανϑρῶπον, ὦ 
2 3 - 2 32 

Σώκρατες. οὐ βούλει μοὶ εἰπεῖν τίς ἐστιν; Σ.Ώ. Οὐ 
: 2) ΄ 2, 2) 2 3 ᾿ 
τ τ, ἈθΡηΡ ἜΡΙΣ Τ᾿ ἘΝ τόνδ, 11. λλὰ 

καὶ νῦν ἔγωγε γιγνώσκω. ὅτι ἀμαϑὴής τίς ἐστι. ΣΩ. 
ἹΜέρμερος πάνυ ἐστὶν, ὦ “Ιππία" ἀλλ᾽ ὅμως τὶ φήσο- 
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μὲν; ποτέραν πρέπειν ταῖν τορὗναιν τῷ ἕτνει καὶ 
τῇ χύτρᾳ; ἢ δηλονότι τὴν συκίνην; εὐωδέστερον 

» γάρ που τὸ ἔτνος ποιεῖ. καὶ ἅμα, ὦ ἑταῖρε, οὐκ 
ἂν συντρίψασα ἡμῖν τὴν χύτραν ἐγχέαι τὸ ἔτνος, καὶὸ 
τὸ πῦρ ἀπε σσβέσειε, καὶ τοὺς μέλλοντας ἑστιᾶσϑαι, 
ἄνευ ὄψου ἂν πάνυ γενναίου ποιήσειεν. ἡ δὲ χρυσῇ 

ἐχείνη πάντ᾽ ἂν ταῦτα ποιήσειεν ὥστὲ μοι δοχεῦ 
τὴν συκίγνην ἡμᾶς μᾶλλον φάναι πρέπειν, ἢ τὴν χρυ- 

“ἦν εἰ μὴ τι σὺ ἄλλο λέγεις. 11. 71ρἐπει μὲν γὰρ, 
ὦ Σώκρατες, μᾶλλον" οὐ μέντ᾽ ἂν ἔγωγε τῷ ἀνϑρό- 
σπῳ τοιαῦτα ἐρωτῶντι διαλεγοίμην. ΣΟ. ᾿ὀρϑῶς γε, 
ᾧ φίλε. σοὶ μὲν γὰρ οὐκ ἂν πρέποι τοιούτων ὁγὸ- 
“μάτων ἀναπίμπλασϑαι, καλῶς μὲν οὑτωσὶ ἀμπεχο- 
μένῳ, καλῶς δὲ ὑποδεδεμένῳ: εὐδοκιμοῦντι δὲ ἐπὶ 
σσφίᾳ ἐν πᾶσι τοῖς Ἕλλησιν. ἀλλ᾽ ἐμοὶ οὐδὲν πρᾶῶ- 

γμα φύρεσϑαι πρὸς τὸν ἄνϑρωπον. ἐμὲ οὖν προδί- 
δασκε, καὶ ἐμὴν χάριν ἀποκρίνου. εἰ γὼρ δὴ πρέπει 
γ8 μᾶλλον. ἡ συκίνη τῆς χφυοῆς, φήσει ὃ ἄνϑρωπος, 
ἄλλοτι καὶ καλλίων ἂν εἴη; 1Π. ᾿Επειδὴ ἧπερ, τὸ πρέ- 

ποῦ, ὦ Σώκρατες, κάλλιον ὡμολόγησας εἶναι τοῦ 
μή πρέποντος. ΦΠ, "λ οτι ὁμολογῶμεν, ὦ Ἱππία, 

Ἧ» συκένην καλλέω τῆς ἀρυθης εἶναι; 117. Βούλει 
οὐ εἴπω, ὦ “Σώκρατες, ὃ εἰπὼν εἶναι τὸ καλὸν, ἀ- 

παλλάξεις αὐτὸν τῶν πολλῶν λόγων; " ΖΝ. Πάνυ 
μὲν οὐ». μὴ μέντοι πρότερόν γε πρὶν ἄν μοι εἰσπτῃς 
ποτέραν ἀποχρίνωμαι οἵν ἄρτι ἔλεγον τοῖν τορὗ- 
γαῴνν, πρέπουσάν τε καὶ ΠΡ ΉΤΣ εἶναι. 1Π-. 41}, εἰ 

βούλει, αὐτῷ ἀπόκριναι, ὅτι ἡ ἐκ τῆς συκῆς εἰργα- 
σμένη. Σ.Ώ,., “ἐγε δὴ νυνὲ ὃ ἄρτι ἔμελλες λέγειν. ταὐ- 
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τῇ μὲν γὴὶρ τῇ ἀποκρίσει ἢ ἂν φῶ τὸ καλὸν χρυσὸ» 
-: 5} Ε; 2. ᾿ δ ΕΞ 

εἶγαι, οὐδὲν, ὡς ξοικὲεν, μοὲ ἀναφαγήσεταιν καλλιον 
ν» Ν ωΐΥ͂ ᾿ .- 

ὧν χρυσὸς, ἢ ξύλον σύὑκινον. τὸ δὲ γῦν τί ἂν λέγοις 
᾿ . ἘΝ ἣ . 3γν. 1 ) ὦ πλὴν ὅν τον τὸ καλὸν εἶναι; 11. Ἐγὼ σοι ἐρῶ. ζητεῖν γάρ μοι 

ΟῚ ο 3 ᾿ ς Π 

δοκεῖς τοιοῦτόν τι τὸ καλὸν ἁἀποπρένασϑαι, ὁ μηδὲ- 
Ω] ἢ “ο᾽ ἉἋ Ὁ -τ Π 

ποτὲ αἰσχρὸν μηδαμοῦ μηδενὶ φανεῖται. Σ.Ώ. Πάνυ 
μὲν οὖν, ὦ ἵππία. καὶ καλῶς γε νῦν ὑπολαμβά- 

2) Ὁ , 

γεις. ἄκουε δή. πρὸς γὰρ τοῦτο, ἴσϑι, ἐάν τις ἔχη 
ε) ΕῚ ᾿Ὶ -Ὁ ᾿ 

Ὁ, τι ἀντείπῃ, φάναι ἐμὲ μηδ᾽ ὁτιοῦν ἐπαινεῖν. λὲγε 
ς« Π -“Ὁ Ε 9." 

δὴ ὡς τάχιστα ποὺς ϑεῶν. 111. “έγω τοίνυν, ἀεὶ 
53 3 

αὶ παντὲ καὶ πανταχοῦ κάλλιστον εἶναι ἀνδρὶὲ πλου- 
ο-ᾧ »΄-΄Ἣ᾽ ε-.. 

τοῦντι, ὑγιαίνοντι, τιμωμένῳ ὑπὸ τῶν “λλήνωνγ,. 
- [ἢ Ὁ ἕν 

ἀφικομένῳ εἰς γῆρας, τοὺς αὑτοῦ γονέας τελευτὴή- 

σαντας, καλῶς περιστείλαντι, ὑπὸ τῶν αὑτοῦ ἐχγό- 
ὦ χ -ὋὉ “-“ 3 4 

νων καλῶς καὶ μεγαλοπρεπῶς ταφῆγαι. Σ.Ώ.. 1Ιοὺ 
ΕΝ ΕΖ: " ε ἐ ’ Ἃ ᾿ Ἁ 
ἰοὺ, ὦ Ἱππία, ὡς ϑαυμασίως τε καὶ μεγάλως καὶ 
ΕῚ “ 7 ι «! , οἷ 

ἀξίως σαυτοῦ εἴρηκας. καὶ νὴ τὴν ραν ἀγαμαι σοῦ; 
ε ΟΝ ΑΝ ᾿᾿ 5. ὍΡΩΙ ἥδ ᾿ τ τὰν ΘΑ τὸ 
οτι μοὶ δοκεῖς εὐνοϊκῶς καϑόσον οἱόστ᾽ εἰ βοηϑ εῖν. 

ἀλλὼ γὰρ τοῦ ἀνδρὸς οὐ τυγχάνομεν: ἀλλ᾽ ἡμῶν δὴ τ 9 ἙΡΟΙΟΚ 7 Ἂ ΤᾺ ͵ 
ΩΣ ΝΥ -Ὁ “ 2» 

γῦν καὶ πλεῖστον καταγελάσεται, εὖ ἴσϑι. 111. Πο- 
) ΕἸ ω ι -᾿ 

γηρόν γ, ὦ «Σώκρατες, γέλωτα. ταν γὰρ πρὸς ταῦ- 
’, « - Ὁ 

τὰ ἔχῃ μὲν μηδὲν δ, τι λέγῃ, γελᾷ δὲ, αὑτοῦ κατα- 
, σὰ 3 , 

γελάσεται, καὶ ὑπὸ τῶν παρόντων αὐτὸς ἔσται κα- 
ῃ π- ΤῚΣ Ἰεγο ἢ », Ὁ Ν ᾿ » ὧν 

τοαγέλαστος. Σ.Ὡ. Ἴσως οὕτως ἔχξι. ἴσως μεντοι ὃπί 

γε ταὐτῃ τῇ ἀποκρίσει, ὡς ἐγὼ μαντεύομαι, κινδυ- 
' 3 β - ἥ - 2 ᾿ ’ 

γεῦσεν οὐ μόνον μοῦ καταγελᾶν. 111. Αλλὰ τὶ μὴν; 
ΞΟ οἴ σι  κν, τ νοὶ Θὰ μαϑι αὐτόν, Σ, ἣν μὴ ἐκῳὺν ΣΙΩ, ., ἂν τύχη βακτηρίαν ἔχων, ἂν μὴ ἐκῳ ὑγω 

9 3 “" ’ φεύγων αὐτὸν, εὖ μάλα μοῦ ἐφικέσϑαι πειράσεται. 
- , } 

Π. Πῶς λύγεις; δεσπότης τὶς σοῦ ὃ ἀνϑρωπος 
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ἐστί; καὶ τοῦτο ποιήσας οὐκ ἀχϑήσεται, καὶ δίκας 

ὀφλήσει; ἢ οὐκ ἔνδικος ὑμῖν ἡ πόλις ἐστὴν, ἀλλ᾿ 
ἐᾷ ἀδίκως τὐπτειν ἀλλήλους τοὺς πολίτας; Σ'Ω. 
Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν ἐᾷ. 1Π. Οὐκοῦν δώσει δίκην, ἀδί- 

κως γὲ σὲ τὕπτων. .Σ..᾿ Οὔ μοι δοκεῖ, ὦ Ἱππία' 

οὔκ, εἰ ταῦτά γε ἀποχριναίμην" ἀλλὰ δικαίως, ἔμου- 
γε δοκεῖ. 11. Καὶ ἐμοὶ τοίνυν δοκεῖ, ὦ Σώχρατες, 
ἐπειδὴ περ αὐτὸς ταῦτα οἷει. Σ.Ω. Οὐκοῦν εἴπω σοὶ 
καὶ ἢ αὐτὸς οἴομαι δικαίως ἂν τύπτεσϑαι, ταῦτα 

ἀποκρινόμενος; ἢ) καὶ σὺ με ἄκριτον τυπτήσεις; ἢ 
δέξῃ λόγον; [Π΄ Δεινὸν γὼρ ἂν εἴη, ὦ “Σώχρατες, 
εἰ μὴ δεχοίμην. ἀλλὰ πῶς λέγεις; Σ.Ώ. Ἐγώ σοι ἐρῶ 
τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ νῦν δὴ, μιμούμενος ἐχεῖ- 
»0»" ἵνα μὴ πρός σε λέγω ῥήματα οἷα ἐκεῖνος εἰς 

ὲ ἐρεῖ, χαλεπά τὲ καὶ ἀλλόκοτα. εὖ γὰρ ἴσϑι, Εἰ- 

δ μοι, φήσει, ὧ Σώκρατες, οἶει ἂν ἀδίκως πλη- 

γὰς λαβεῖν, ὅστις διϑύραμβον τοσουτονὶ ἄσας οὕ- 
τῶς ἀμούσως, πολὺ ἀπῆσας ἀπὸ τοῦ ἐφωτήματος; 

Πῶς δὴ; φράσω ἐγώ. Ὅπως; φήσει: οὐχ οἱόσι εἶ 
μεμνῆσϑαι ὅτι τὸ καλὸν αὐτὸ ἠρώτων, ὃ παντὶ ᾧ 
ἂν ΠΘΟΟΣ ΤΊΤΟΝ ὑπάρχειν ἐκείνῳ καλῷ εἶναι; καὶ λίϑῳ, 

καὶ ξύλῳ, καὶ ἀνϑρώπῳ καὶ ϑεῷ, καὶ ἁπάσῃ πράξει, 
καὶ παντὶ μαϑήματι; αὐτὸ ὅω ἔγωγε, ὦ ἄνϑρωπε, 

κάλλος ἐρωτῶ ὃ, τι ἐστί καὶ οὐδὲν σοι μᾶλλον ἫΝ 

7ωνεῖν δύναμαι, ἢ εἰ μοὶ παρεκάϑησο λίϑος, καὶ 
οὗτος μυλίας, μὴτε ὦτα μήτ' ἐγκέφαλον ἕἔ ἔχω». εἰ οὖν 
φουβηϑεὶς εἴποιμι ἐγὼ ἐπὶ τούτους τάδε, ἀνὰ οὐκ 
ἂν ἄχϑοιο, ὦ Ἱππία; λλὰ ἜΥΤΟὶ υὐδι τὸ καλὸν 
εἶναι ἁΙππίας ἔφη. καΐτοι ἐγὼ αὐτὸν ἠρώτων οὕτως 
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ὥσπερ σὺ ἐμὲ, ὁ πᾶσι καλὸν καὶ αἷεὲ ἐστι. Πῶς οὗ: 
φῆς; οὐκ ἀχϑήσῃ ἂν εἴπω ταῦτα; 11. εὖ γ οὖν 

οἶδα, ὦ Σώνρατεξν ὅτι πᾶσι. καλὸν τοῦτ᾽ ἐστὶν ὃ 

ἐγὼ εἶπον, καὶ δόξει. ΣΏ. Ἢ καὶ ἔσται; φήσει" 
ἀεὶ γάρ που καλὸν τόγε καλόν. 1Π. Πάνυ γε. ΣΏ. 
Οὐκοῦν καὶ ἢν; ̓ φήσει. 1Π. Καὶ ἢν. ἘΠ᾿ Ἡ: καὶ 

τῷ χιλλεῖ, φήσει, ὃ ξέιος ὃ ᾿Ηλεῖος ἔφη καλὸν εἶναι 

ὑστέρῳ τῶν προγόνων ταφῆναι, καὶ τῷ πάππῳ αὖ- 
τοῦ Αἰακῷ, καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσοι ἐκ ϑεῶν γεγόγασι, 

καὶ αὐτοῖς τοῖς ϑεοῖς; 111. 1 τοῦτο βάλλ᾽ ἐς μα- 

καρίαν τοῦ ἀνθρώπου οὐδ᾽ εὔφημα, ὦ Σώκρατες, 
ταῦτά. 7ε τὰ ἐρωτήματα. ΣΩ. 1ἰ δέ; τὸ ἐρωτωμέ- 
ψου ἑτέρου φάναι ταῦτα οὕτως ἔχειν, οὐ πάνυ δὺσ- 
φημον; 11. Ἴσως. ὩΣ, Ἴσως τοίνυν σὺ εἶ οὗτος, 

φήσει, ὃς παντὶ φὴς καὶ αἰεὶ καλὸν εἶναι, ὑπὸ μὲν 
τῶν ἐκγόνων ταφῆναι ,« Φοῖδὲ γονέας ϑάψαι. ἢ 
οὐχ εἷς τῶν ἁπάντων καὶ “ρακλῆς ἦν, καὶ οὕς νῦν 

δὴ ἐλέγομεν πάντες; 1Π. ᾿4λλ᾽ οὐ τοῖς ϑεοῖς ἔγωγε 
ἔλεγον. ΣΏ. Οὐδὲ τοῖς ἥρωσιν, ὡς ξοίκας. 1Π. 

Οὐχ, ὅσον γε ϑεῶν παῖδες ἦσαν. Σ.Ώ., ᾿4λλ' ὅσοι 
μή; 11Π. Πάνυ γε.. Σ.Ώ. Οὐκοῦν, κατὰ τὸν σὸν αὖ 

λόγον, ὡς φαίνεται, τῶν ἡρώων τῷ μὲν Ταντάλῳ καὶ 
τῷ “]αρδάνῳ καὶ τῷ Ζήϑῳ δεινόν τε καὶ ἀνόσιον καὶ 
αἰσχρόν ἐστι, Πέλοπι δὲ, καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς οὕτω 
γεγονόσι, καλόν. 1Π. Ἔμοιγε δοκεῖ. Σ.. Σοὶ τοῖ- 
ψυν δοκεῖ, φήσει, ὃ ἄρτι οὐκ ἔφησϑα" τὸ, ϑάψαν»: 
τι τοὺς προγόνους ταφῆναι ὑπὸ τῶν ἐκγόνων, ἔἐγέοτϑ 
καὶ ἐνίοις αἶσχς ὃν εἶναι. ἔτι δὲ μᾶλλον, ὡς ἔοικϑν, 

ἀδύνατον πᾶσιν τοῦτο γενέσθαι καὶ εἶναι καλόν, Ὁ 
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ὥστε τοῦτό γε, ὥσπερ καὶ τὰ ἔμπροσϑεν ἐχεῖνα, ἢ 
τε παρϑένος χαὶ ἡ χύτρα, ταὐτὸν πέπονϑε. καίτοι 
γελοιοτέρως τοῖς μὲν ἐστε καλὸν, τοῖς δ᾽ οὐ καλόν. 

καὶ οὐδέπω καὶ τήμερον, φήσει, οἱόστ᾽ εἶ, ὦ Σώ- 
κρατες, περὶ τοῦ καλοῦ ὅδ, τὸ ἐστὲ, τὸ ἐρωτώμενον 

ἀποκρίνασθαι; Ταῦτά μοι καὶ τὰ τοιαῦτα ὀνειδιεῖ 
πρτοὴ ἐὰν αὐτῷ οὕτως ἀποκχρένωμαι. τὰ μὲν οὖν 
πολλὰ, ὦ ἹἹππία., σχεδόν τι μοὶ οὕτω διαλέγεται. 

ἐνίοτε δ' ὥσπερ ἐλεήσας μου τὴν ἀπειρίαν καὶ ἅπαι- 
δευσίαν, αὐτός. μοι προβάλλει ἐρωτῶν εἰ τοιόνδε μοὺ 
δοκεῖ εἶναι τὸ καλὸν, ἢ καὶ περὶ ἄλλου ὅτου ἂν τύ- 

χοι πνγϑαγόμενος, καὶ περὶ οὗ ὧν ἀκ ἄ.: 11. 
Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ “Σώκρατες ; ΣΩΣ Ἔχώ. σον 

φράσω: εἶν" δαιμόνιε, φησὶ, «Σώκρατες, τὰ Μ} τοι- 

αὗτα ἀποκρινόμενος, καὶ οὕτω, παῦσαι" (λίαν γὰρ 
εὐήϑη τὲ καὶ εὐεξέλεγκτα ἐστὶν) ἀλλὰ τὸ τοιόνδε 
σκόχει, εἴ σοι δοκεῖ καλὸν εἶναι, οὗ καὶ νῦν δὴ 
ἐπελυιβόμεϑα ἐν τῇ ἀποκρίσει, ἡνίκ, ἔφαμεν τὸν 
χρυσὸν, οἷς μὲν πρέπει, πλοη. εἶναι, οἷς δὲ μὴ, οὔ» 

Ἂ 27 . ᾿ “Ἐν ῳ ιν ἢ Π 

καὶ τἄλλα δὴ πάντα οἷς ἂν τοῦτο προσῇ. αὐτὸ δὴ 

τοῦτο τὸ πρέπον, καὶ τὴν φύσιν αὐτοῦ τοῦ πρέπον- 
τος σκόπει εἰ τοῦτο τυγχάνει ὃν τὸ καλόν. ἐγὼ μὲν 
οὖν εἰωϑα; συμφώναι τὸ τοιαῦτα ἑκάστοτε. οὐ γὰρ 
ἕχω ὅ, τι λέγω. σοὶ δ᾽ οὗν δοχεῖ τὸ πρέπον, καλὸν 
εἶναι; 1Π. Πάντως δήπου, ὦ Σώκρατες. Σ.Ώ. (Σκο- 

πώμεϑα μὴ πη ἄρα ἐξαπατώμεϑα. ΤΠ. “Ἀλλὰ χρὴ 

σκοπεῖν. 2. Ὅρα τοΐνυν. τὸ. πρέπον ἄρα τοῦτο 
λέγομεν, ὃ παραγενόμενον ποιεῖ ἕκαστα φαίνεσθαι 
καλὰ τούτων οἷς ἂν παρῇ; ἢ ὃ εἶναν ποιεῖ; ἢ οὐ- 
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δέτερα, τούτων; [Π.. ᾿ἤμοιγε δοκεῖ. ΣΩ. Πότερα, 
ὁ ποιεὶ φαίνεσθαι καλὰ, ὥσπὲρ γε ἐπειδὸν ἱμάτια 
τὶς λάβῃ, ἢ ὑποδήματα ἁρμόττοντα, καν ἢ γελοῖος, 
καλλίων φαίνεται; οὐκοῦν εἴπερ καλλέω ποιεῖ φαΐ- 

γεσϑαι ἢ ἔστι τὸ πρέπον, ἀπάτη τὶς ἂν "εἴη περὶ τὸ κα- 
λὸν τὸ πρέπον; καὶ οὐκ ἂν εἴη τοῦτο ὃ ἡμεῖς Ὀητοῦμεν, 

ὦ Ἱππία; ἡμεῖς γάρπου ἐκεῖνο ἐζητοῦμεν. ᾧ πάντα 
τὰ καλὰ πράγματα, καλά ἐστιν" ὥσπερ ᾧ πάντα τι 
μεγάλα ἐστὲ μεγάλα, τῷ ὑπερέχοντι. τοὗτῳ γὰρ πιὰν- 
τα μεγάλα ἐστί καὶ ἂν μὴ φαΐένεται, ὑπερέχῃ δὲ, 
ἀνάγκη αὐτοῖς μεγάλοις εἶναι. οὕτω δὴ φαμὲν καὶ 
τὸ καλὸν, ᾧ καλὰ πάντα ἐστὴν, ἄν τ᾽ οὖν φαίνηται, 
ὧν τε μὴ, τί ἂν εἴη. τὸ μὲν γὰϑ πρέπον οὐκ ἂν εἴη. 

καλλίω γὰρ ποιεὶ φαίνεσθαί ἢ ἐστὶν, ὡς ὃ σὸς λό- 
γος. οἷα δ᾽ ἐστὶν, οὖκ ἐᾷ φαίΐνεσϑαι. τὸ δὲ ποιοῦν 

εἶναι καλὰ, ὅπερ νῦν δὴ εἶπον, ἐών τε φαΐνηται, 

ἕν τε μὴ, ἩΠΕΠοΥ. λέγειν. τί ἔστι. τοῦτο γῶὺρ ζη- 

τοῦμεν, εἴπερ τὸ καλὸν ἢ ξητοῦμεν. 111. ᾿Ἰλλὰ τὸ πρέ- 
πον, ὦ “Σώχρατες, καὶ εἶναι καὶ φαίνεσθαι ποιεῖ 
καλὰ παρόν. Σ.Ὡ. ᾿ἀδύνατον ἄρα τῷ ὄντι καλὰ ὃν- 
τὰ μὴ φαίνεσθαι καλὰ εἶναι, παρόντος 7 τοῦ ποῖ- 

οἵντος φαΐνεσϑαι. ΤΠ ᾿δύβα πον Ἰ5ΜΣ: ᾿Ομολογή- 
σομὲν οὖν τοῦτο, ὦ Ἱππία, πάντα τὸ τῷ ὄντι καλὰ 

καὶ γόμιμα καὶ ἐπιτηδεύματα, καὶ δοξάζεσθαι καλὰ 
εἶναι καὶ ἀρ ὡς ἀεὶ πᾶσιν; ἢ, πᾶν τοὐναντίον, 
ἀγνοεῖσθαι, καὶ πάντων μάλιστα ἔριν καὶ μάχην 
περὶ αὐτῶν εἶναι, καὶ ἰδίᾳ ἕξκάστοις, καὶ δημοσίᾳ 

ταῖς πόλεσιν. 1Π. Οὕτω μᾶλλον, ὦ “Σώκρατες, ἀγνο- 
Ψ Υ Ε , ͵ 2 εὔσϑαι. Σ.Ώ. Οὐκ ἂν, εἴ γέ που τὸ φαίνεσθαι αὖ. 



ὁ.Ρ.905.8.". ΗΙΡΡΙΑΘ5 ΜΑΙΟΗ. 97 

τοῖς προσῆν. προσὴν δ᾽ ἂν εἴπερ τὸ πρέπον καλὸν 
ἦν, καὶ μὴ μόνον καλὰ ἐποίει εἶναι, ἀλλὰ καὶ φαί- 

γεσϑαι. ὥστε τὸ πρέπον, εἰ μὲν τὸ χκὰἀλὰ ποιοῦν ἔστιν 

εἶναι, τὸ μὲν καλὸν ἂν εἴη ὃ ἡμεῖς ζητοῦμεν, οὐ μέν- 
τοι τό γε ποιοῦν φαίνεσθαι" εἰ δ᾽ αὖ τὸ φαίνεσϑαι 
ποιοῦν ἐστι τὸ πρέπον, οὐκ ἂν εἴη τὸ καλὸν ὃ ἡμεῖς 
ζητοῦμεν. εἶναι γὰρ ἐκεῖνό γε ποιεῖ. φαίνεσθαι δὲ 
καὶ ποιεῖν εἶναι οὐ μόνον καλὰ οὐκ ἄν ποτε δύναι- 
το τὸ αὐτὸ, ἀλλ οὐδὲ ἀλλο ὅτιοῦν. ἑλώμεϑα δὴ 
πότερα δοκεῖ τὸ πρέπον εἶναι, τὸ φαένεσθαι καλὰ 
ποιοῦν, ἢ) τὸ εἶναι. 1.1. Τὸ φαΐνεσθαι, ἔμοιγε δο- 
κεῖ, ὦ Σώκρατες. ΣΩ. Βαβαὶ, οἴχεται ἄρα ἡμᾶς 
διαπεφευγὸς, ὦ Ἱππία, τὸ καλὸν γνῶναι ὅ, τι ποτ᾽ 

ἐστίν" ἐπειδὴ γε τὸ πρέπον ἀλλό τι ἐφάνη ὃν ἢ κα- 
λόν. ΤΠ]. Ναὶ μὰ “ἴϊα, ὦ “Σώκρατες, χαὶ μάλα ὃ ἕμου- 

78 ἀτόπως. Σ.). ᾿Αλλὰ μέντοι, ὦ ἑταῖρε, μήπω γ8 

ἀνῶμεν αὐτό. ἕτι γάρ τινὰ ἐλπίδα ἔχω ἐκφανήσε- 

σϑαν τί ποτ᾽ ἐστὶ τὸ καλόν. 1Π. Πάντως 75 δή που, 

ὦ Σώκρατες. οὐδὲ γὰρ χαλεπόν ἐ ἐστιν εὑρεῖν. ἐγὼ μὲν 
οὖν οἱἷδ᾽ ὅτι, εἰ ὀλίγον χρούνον εἰς ἐρημίαν ἐλϑὼν 

σχεψαίμην. πρὸς ἐμαυτὸν, ἀκριβέστερον αὐτό σοι εἴ- 

πήθεμε τῆς ἁπάσης ἀκριβείας. δοῦν, 4, ἐχεὴ. μέχα, ὦ 

“Ἱππία, λέγε. ὁρᾷς ὅσα πράγματα ἡμῖν ἤδη παρέσχη- 
κε καὶ μὴ ὀργισϑὲν ἡμῖν ἔτι μᾶλλον ἀποδρᾷ. καί- 
πον οὐδὲν λέγω. σὺ μὲν γὰρ, οἶμαι, ῥᾳδίως αὐτὸ 

εὑρήσεις, ἐπειδὰν μόνος γένῃ. ἀλλὰ, πρὸς ϑεῶν, 
ἐμοῦ ἐναντίον αὐτὸ ὄξευρε. εἰ δὲ βούλει, ὥσπερ γῦν, 
ἐμοὶ συζήτει. καὶ ἐὰν μὲν εὕρωμεν, κάλλιστα ἕξει" 
εἰ δὲ δὴ, στέρξω, οἶμαι, ἐγὼ τῇ ἐμὴ τύχῃ; σὺ δ᾽ 
Ριμρτ. τ. ΥὙ1Π.. ὰ 

ἫΝ ὃς 
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9 ι ς ᾿ ΣῚ 3 
ἀπελϑὼν ῥᾳδίως εὑρήσεις. καὶ ἐὰν νῦν εὕρωμεν, ἂ- 
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μέλει οὔκ ὑγάπερι αἰ νος σοι, πυνϑαγόμενος ὅτι ἣν 

ἐκεῖνο ὃ κατὰ σαντὸν ἐξεῦρες. νῦν δὲ ϑέασαι αὐτὸ 

εἴ σοι δοκεὶ εἶναι τὸ καλόν. λέγω δὴ αὐτὸ εἶναι ἀλ- 
λὰ γὰρ ἐπισκόπει, μοὶ πάνυ προσέχων τὸν γοῦν, μὴ 
παραληρὴ ὁυ: τοῦτο 88 δὴ ἔστω ἡμῖν καλὸν, ὃ ἂν χρή- 

σιμὸν ἢ. εἶπον δὲ ἐκ τῶνδε ἐνγοοὺμεν ος. καλοὶ, φα- 
μὲν, οἵ ὀφϑαλμοὶ εἰσὶν, οὐχ οἱ ἂν δοκῶσι τοιοῦτοι 

εἶναν οἷοι μὴ δυνατοὶ δρᾶν, ἀλλ οἱ ἂν δυνατοί τε 

καὶ χρή σιμοι πρὸς τὸ ἰδεῖν. ἢ γάρ; 111. Ναί. ΣΩ, 
Οὐκοῦν καὶ τὸ ὅλον σῶμα οὕτω λέγομεν καλὸν εἶ- 
γαι, τὸ μὲν, πρὸς δρόμον, τὸ δὲ, πρὸς πόλην: καὺ 

αὖ τιὰ ζῶα πάντα, ἵππον καλὸν, καὶ ἀλεκτρυόνα, 

καὶ ὄρτυγα' καὶ τὰ σκεύη πάντα, καὶ τὰ ὀχήματα 
͵ " Ἃ δι ἘΝ ι ὉΓ Ἁ ! 

τὰ τε ἘΠ ΉΝ ΤΩ ἐν τῇ ϑαλάττῃ, πλοῖά τὲ καὶ τρι» 

ἦρεις" καὶ τά Ἢ ὄργανα πᾶντα τώ τε ὑπὸ τῇ μου- 

σικῇ καὶ τὰ ὑπὸ ταῖς ἄλλαις τέχναις" εἰ δὲ ἰού ες 

τὰ ἐπιτηδεύματα καὶ τοὺς νόμους" σχεδόν τι πάντα 

τυῦτα, καλὰ προσαγορεύομεν, τῷ αὐτῷ τρόπῳ ἀπο- 
βλέποντες πρὸς ἕκαστον αὐτῶν ἢ πεφῦκεν, ἢ εἴργα- 

σται, ἢ κεῖται. τὸ μὲν χρήσιμον, καὶ ἢ χρήσιμον, 

καὶ πρὺς ὃ χφήσιμον, καὶ ὅπότε χρήσιμον, καλὸν 

φσμὲν εἶναι" τὸ δὲ πάντη ἄχρηστον, αἰοχρόν. ἀρ 
οὖν οὐ καὶ σοὶ δοκεῖ οὕτως, ὦ Ἱππία; 11. Ἔμοι- 

" ΣΩ, ᾿Ορϑῶς ἄρα νῦν λέγομεν ὅ οτι τυγχάνει πα»- 
2 οο " 

τὸς ον μᾶλλον καλὸν τὸ χρ ἥσιμον. 1Π- Θρϑῶς μέν! 

τοι, ὦ Σώχρατες. Σ,Ώ. Οὐκοῦν τὸ δυνατὸν ἕκα- 

στον ἀπεργάζεσθαι, εἰς ὅπερ δυνατὸν, εἰς τοῦτο, 

' 
{ 
Ἵ 
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καὶ γρήσιμον; τὸ δὲ ἀδύνατον, ἄχρηστον; 117. 
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Πάνυ 7: ΣΩ. Δύναμις μὲν ἀρα, καλὸν, ἀδυναμία 
δὲ, αἰσχρόν. 11. Σφόδρα γε. τά τξ οὖν ἀλλά, ὥ 

Σώκρατες, μαρτυρεῖ ἡμὶν ὅτι τοῦτο οὕτως ἔχει, ἀ- 

τὸρ οὖν καὶ τὶὶ πολιτικά. ἐν γὰρ τοῖς πολιτικοῖς τε 
καὶ τῇ αὑτοῦ πόλει τὸ μὲν δυνατὸν εἶναι, πώντων 
κάλλιστον" τὸ δὲ ἀδύγατον, πάντων αἴσχίατον. “Σ'.Ώ. 
Εὐ λέγεις. ἀρ οὖν, πρὸς ϑεῶν, ὦ Ἱππία, διὰ ταῦ- 

τὰ καὶ ἢ σοφία, πάντων κάλλιστον, ἢ, δὲ ἀμαθία, 

στάντων αἴσχιστον; 7]. λλὰ (ὲ τί οἷει, ὦ Σώκρα- 

τες Σὶ ΞΔ ᾿Ἢχε δὴ ἡμέρα, ὦ φίλε ἑταῖρε: ὡς φοβοῦ- 

μαι τί ποτ᾽ αὖ λέγομεν. 11. τί δ᾽ αὖ φοβῇ, ὦ Σώ- 
κρατες ; ἐπεὶ γὺν γέ σον ὃ λόγος παγκάλως ἥροῃὲ- 

βηκε. ΣΏ. Ἐουλοίμην ἄν. ἀλλά βοι τόδε συγεπί-- 
σκειναιν, ἄρ᾽ ἄν τις τὶ ποιήσειεν, ὃ μήτ᾽ ἐπίσταιτο, 
μήτε τοπαράπαν δύναιτο; 1Π. Οὐδαμῶς. πῶς γὰρ 
ἂν ὅγε μὴ δύναιτο; Σ,Ω. Οἱ οὖν ἐξαμαρτάνοντες, 
καὶ κακὼ ἐργαξόμενοί τὸ καὶ ποιθῦντες ἄκοντες, ἀλ- 
λοτι οὗτοι, εἰ μὴ ἐδύναντο ταῦτα ποιεῖν, οὐκ ἄν 
ποτὲ ἐποίουν; 1211. ΖΙῆλον δή. Σ.Ω.. "ἀλλὰ μέντοι 
δυνάμει γε δύνανται οἱ δυνάμενοι. οὐ γάρ πω ἀδυ- 
γαμέᾳ γε. 111. Οὐ δῆτα. Σ.. ἀύνανται δὲ γεπίν-- 
τες ποιεῖν οἱ ποιοῦντες, ἃ ποιοῦσι; 11. Ϊναΐ. ΣΩ. 

Κακὰ δὲ γε πολὺ πλείω ποιοῦσιν ἢ ἀγαθὰ πάντες; 
ἄγϑρωποι, ἀρξάμενοι ἐκ παίδων" καὶ ἐξαμαρτάνου-- 

σιν ἄκοντες. 111. Ἔστι ταῦτα. Σ... Τί οὖν; ταύ-: 

τὴν τὴν δύναμιν, καὶ ταῦτα τὰ χρήσιμα, ὃ ἂν ἢ ἐπὲ. 
τὸ κακόν τι ἐργάζεσθαι χρήσιμα, ἀρα φήσομεν ταῦ-- 
τὰ εἶναι καλά; ἢ πολλοῦ δεῖ; 11. Πολλοῦ, ἕμου-- 
)γὲ δοκεῖ, ὼ Σώκρατες, ΟΣ... Οὺκ ἄρα, ὦ ὦ “Ἱππία, 

αᾳ : 



τ0 ΡΙΑΤΟΝΙΘΒ δ.» 5.97 «ἅς 

τὸ δυνατόν τε καὶ τὸ χρήσιμον, ἡμῖν, ὡς ἔοικεν, ἐστὲ" 
τὸ καλόν. 1Π. Πάν γε, ὦ Σώκρατες, ἀγαϑὰ δύνη- ἢ 

ται, καὶ ἐπὶ τοιαῦτα χρήσιμον ἢ. ΣΏ. Ἐκεῖνο μὲν 

τοίνυν οἴχεται, τὸ δυνατόν τε καὶ χρήσιμον, ἁπλῶς 
εἶναι καλόν. ἀλλ ἄρα τοῦτ᾽ Ο ἐκεῖνο, ὦ Ἱππία, ὃ 

ἐβούλετο ἡμῶν ἡ ψυχὴ εἰπεῖν, ὅτι τὸ χρήσιμόν το 
καὶ τὸ δυνατὸν ἐπὶ τὸ ἀγαϑὸν τι ποιῆσαι, τοῦτ᾽ ἢ 
ἐστὶ τὸ καλόν. 1Π. Ἔμοιγε δοκεῖ. Σ.Ώ. Αλλὰ μὴν. 
τοῦτό γε ὠφέλιμόν ἐστιν, ἢ οὔ; 111. Πάνυ γε. 
Οὕτω δὴ καὶ τὰ καλὰ σώματα, καὶ τὰ καλὰ νόμιμα," 

κοὐ ἢ σοφία, καὶ ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν πάντα, καλά, 
ἐστιν, ὅτι ὠφέλιμα. 7. “4ῆλον ὦ ἜΣ ΟΟ “Τὸ ὠφέ- 

λιμὸν ἄρα ἔοικεν ἡμῖν εἶναι τὸ καλὸν, ὦ “Ἱππία. 
11. Πάντως δὴ που, ὦ Σώκρατες. (ΣΏ. βηλλὰ μὴν. 

τόγε ὠφέλιμον τὸ ποιοῦν, ἀναϑόν ἐστιν. 11. Ἔστι. 
γάρ. ΣΏ. Τὸ ποιοῦν δὲ γ᾽ ἐστὲν - ἀλλό τι ἢ τὸ" 
αἴτιον. ἢ γάρ; 111. Οὕτως. Σ,Ώ. Τοῦ ἀγαϑοῦ ἄρα 

αἴτιόν ἐστι τὸ καλόν. 1Π|. Ἔστι γάρ. ΣΩ. ἀλλὰ 
μὴν τόγε αὕτιον, ὦ Ἱππία, καὶ οὗ ἂν αἴτιον ἢ τὸ αἵ- 
τιον, ἄλλο ἐστίν. οὐ ΩΡ που τόγε αἴτιον, αἰτίου. 

αἴτιον ἂν εἴη, ὧδε δὲ σχόπει' οὐ τὸ αἴτιον ποιοῦν 
ἐφάνη; 1Π. Πάνυ γε. Σ.Ώ. Οὐκοῦν ὑπὸ τοῦ ποι- 

οὗντος ποιεῖταιε οὐκ ἀλλό τι ἡ τὸ γιγνόμενον, ἀλλ᾽ 
οὐ τὸ ποιοῦν; 11. Ἔστι ταῦτα. Σ.). Οὐκοῦν ἀλ-᾽ 

λό τι τὸ γιγνόμενον, ἄλλο δὲ τὸ ποιοῦν; 1.1. ἹΝαΐ,} 
ΣΩ. Οὐκ ἄρα τόν αἴτιον, αὕτιον αἰτίου ἐστὲν, ἀλ- ' 

λὰ τοῦ γιγνομένου ὑφ᾽ ἑαυτοῦ. 1171. Πάνυ γε. ΣΩ. β β 

Ι 

Ϊ 

1Ὁῷ ΣΓ γ ; 2 - 2.» 

Τὰ ἄρο τὸ καλόν ἐστιν αἴτιον ἀγαϑοῦ, γίγνοιτ᾽ ἀν. 
ι « ο“ Ω Ὁ 2 ον ες ὙΡ ᾿ 

ὑπὸ τοῦ καλοῦ τὸ ἀγαϑύν, καὶ διὰ ταῦτα, ὡς ἕον.. 
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γω ᾿ Α ᾿ Ἃ 2 ἰἐ 

κε, σπουδα: ζομὲν καὶ τὴν φρύνησιν καὶ τἄλλα πάντα 
τιὶ καλὰ, ὅτι τὸ ἔργον αὐτῶν καὶ τὸ ΣΆ 76» ον σπου- 
δαστόν ἐστι, τὸ ἀγαϑόν' καὶ κινδυγεύει, ἐξ ὧν εὗ- 

οίσκομεν, πατρὸς τινος ἰδέα εἶναι τὸ καλὸν τοῦ ἀ- 
γαϑοῦ. 11. Πάνυ μὲν οὖν. καλῶς γὰρ λέγεις, ὦ 
Σώκρατες. Σ.Ω. Οὐκοῦν καὶ τύδε καλῶς λέγω, ὅτι 

2 ς ᾽ 2 2) [ῳ ενἌν μ 
οὐτξὲο πατὴρ, υἱὸς ἐστιν, οὔτε ὃ υἱὸς, πατὴρ: 11]. 

Καλῶς μέντοι. ΣΟ. Οὐδὲ :, τὸ αἴτιον, γιγγόμεγον 
ἐστίν" οὐδὲ τὸ γιγνόμενον αὖ, αὕτιον. 11. ἡληϑῆ 
λέγεις. ΣΩ. Μὰ Δία, ὦ ἄριστε, οὐδὲ ἄρα τὸ κα- 7γξις ᾽ Θϑ ᾽ 

)» τι ᾿ ἥ ΡλῚ .»“ἍΨ 

λὸν, ἀγαϑόν ἐστιν: οὐδὲ τὸ ἀγαϑὸν, καλόν. ἢ δοκεῖ 
τ Ξ 2 σοι οἱόντε εἰναι, ἐκ τῶν εἰρημένων; 11. Οὐ μὰ 

᾿ ᾽ ͵ τὸν Δία οὔ μοι φαίνεται. Σ.Ω. “ἀρέσκοι οὖν ἡμῖν, 
ΦὌ. , ΡΒ. ’ «ς 

50 ἐϑεέσημεν ἂν λέγειν ὡς τὸ καλὸν, οὐκ ἀγαϑὸν, 
οὐδὲ .υὸ ἀγαϑὸν, καλόν; 1Π. Οὐ μὰ τὸν “1α οὔ 

σκιάνυ μοὶ ἀρέσκει. Σ.. Ναὶ μὰ τὸν “]ἰα,᾿ ̓ ὦ Ἱππία. 
ἐμοὶ δὲ γε πάντων ἥκιστα, ἀρέσκει ὧν εἰρήκαμεν 
λόγων. 111. Ἔοικε γὰρ οὕτως. ΣΩ. Κινδυνεύει 
31) π᾿ ἘΣ ϑν 3 ει ἢ Σ 

ἀρὰ ἡμῖν, οὐχ, ὠσπερ ὄρτι ἐφαίνετο, κάλλιστος 
Ξ -Ἦ 5» ἢ ᾿ ᾽ 

εἰναι τῶν λόγων, τὸ ὠφέλιμον καὶ τὸ χρήσιμόν τε 
᾿ 9 ᾿ -Ὁ τ καὶ τὸ δυνατὸν ἄγαϑὸν τι ποιεῖν, καλὸν εἶναι, οὐχ 

« » ἍΤ ΕΣ μι Φ Ἰολ να. δὰ ὌΝ ὑκνη Ξ 
οὕτως ἔχειν, ἀλλ᾽, εἰ οἱόντ᾽ ἐστὲν, ἐκείνων εἶγαν γε- 

λοιότερος τῶν πρώτων, ἐν οἷς τὴν τε παρϑέγνον ᾧό- ) 5 9 Ὁ 
ϑιὴς (Ἢ ψ' Π ΝΟ ὦ ΒΝ ΩΣ τς - 2 

μεϑ εἶναι τὸ καλὸν, καὶ ἕν ἕκαστον τῶν ἔμπροσϑεν 
, 2] τ} 2) τ λεχϑέντων. ΤΠ Ἔοικεν. ΣΏ. Καὶ ἐγὼ μὲν γε 

ΣΝ πεει, “τῷ 2» π  ἘῚ ; ε) ᾽ 3, 5 
οὐκ τὶ ἔχω, ὦ ἵππία, ὁπον τράπωμαι, αλλ ἀπο- 

Ὁ ᾿ Π ΝΡ ᾿ -Ὁ 

Ὁ; σὺ δὲ ἔχεις ἘΣ λέγειν; ΤΠ. Οὐκ ἕν γε τῷ πα- 
ρόντι" ἀλλ ὥσπερ ἴοτι ἕλεγον, σκεψάμενος εὖ οἶδ᾽ 

ὅτι εὑρήσω. 22. "42) ἐχώ μοι δοκῶ ὑπὸ ἐπιϑυ!' 



409 ῬΙΑΤΟΝΙΒ Ρ.598.}ι6, 

μῖας τοῦ εἰδέναι οὐχ οἱόστε σὲ εἶναι περιμὲν ει» μέλ- 

λοντα. καὶ γὰρ οὖν δὴ, τι καὶ οἶμαι ἄρτι εὐπορη- 
" ω 

δ» αι, ὑρα γὰρ. εἰ ὃ ὦ» χαίρειν ἡμᾶς ποιῇ, μήτι πάσας 
᾿ Ἔ ι “2 ὦ νιν ᾿ “ ΕῚ - Γ ου , 

τὸς ἡδογὰς, ἀλλ᾽ ὁ ἂν διὰ τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς ὄψεως) 
“ ο 5 Ψ -ἷὋ 8), δ 9 

τοῦτο φαῖμεν εἰναι καλόν, πῶς τι ἀρ ἂν ἀγωνιζοίμε- 
ἐ τς ὌΝ δων .Ν 4) ὥς ἢ Υ ι 
θα; οἵτεγέπου καλοὶ ἀγϑρωποι, ὦ Ἱππία, καὶ τὰ ποι- 

ῷ τ Ἂ ἢ ἵ 

κίλματα πάντα, καὶ τὰ ζωγραφήματα, καὶ τὰ πλάσμα- 
, .- ὦ. “-ὡ { .ν . Ὁ ς 

τὸ, τέρπει ἡμᾶς δρῶντας, ἃ ὧν καλὰ ἢ" καὶ οἵ φϑόγγου 
« ᾿ 

οἱ καλοὶ, καὶ ἡ μουσικὴ ξύμπασα, καὶ οἵ λόγοι, γαὺ 
“ 3 ω 2 5 ω 3 ΒΝ 

α΄ μυϑολογίαι ταὐτὸν τοῦτο ἐργᾶἄζονται. ὠὡστ εὖ 
5 ἢ ΠΝ - Κα τὰν Θ᾽ ἣν ᾿ «“ 5 
ἀποκριναίμεϑα τῷ ϑρασεῖ ἐκείνω ἀνθρώπῳ ὑτι, 

-- Οἱ ΕΗ : 2 ΄-“« 2 , 

γενναῖο, τὸ καλόν ἐστι τὸ δι ἀκοῆς τὲ καὶ δι΄ ὄψεως 
«ς: 32 νι 

ηδὺ, οὐκ ἂν, οἴει, αὐτὸν τοῦ ̓ ϑρᾶδους ἐπίσχοιμεν; ς 

11. ἜἜμοιγε οὖν δοκεῖ νῦν, ὦ Σώκρατες, εὖ λέγε: 

σϑαι τὸ καλὸν ο ἐυτι. Σ.Ω. “1 δ᾽ ὅρα; τιὶὶ ἐπιτη- 
. ὝΦΌ,) » » 

“δεύματα τὰ καλὰ, καὶ τοὺς νόμους, ὦ Ἱππία; δὲ 
ΕΣ κὺ τ 9 «ς, , Ἶ 
ἀκοῆς ἢ δ ὄψεως φήσομεν ἡδέα ὄντα, καλὰ εἶναι, 

ἢ) ἀλλό τι εἶδος ἔχειν; 11. Ταῦτα δ᾽ ἴσως, ὦ Σὼ- 
ερατες, καν παρα ον τὸν ἀἄνϑρωπον. 2 18 

τὸν Κύγα, ὦ Ἱππία" οὐχ ὃν γ᾽ ἂν ἐγὼ Γ αἰ- 

σχυνοΐμην, ληρῶν, καὶ προσποιούμενος τὲ λέγειν, μη- 

δὲν λέγων. 117. Τίνα τοῦτον; 17). -Σωχρἄτη τὸν 
᾿ 2 ΠῚ }Χ -ὋὟὉ ο. Ἶ 

Σωφρονίσκου" ὃς ἐμοὶ οὐδὲν ἂν μᾶλλον ταῦτα ἐπι-᾿ 
7 , ς , ᾿ ΝΗῚ 

τρόποι ἄνερεύνητα ὄντα ῥᾳδίως λέγειν, ἢ ὡς εἰδότα 
χ μὴ οἷδα. 111. ᾿Αλλὰ μὴν ἕ ε καὶ αὐτῷ, ἐπειδὴ ἃ μὴ οἶδα. . ἀλλὰ μὴν ἔμοιγε καὶ αὐτῷ, ἐπειδὴ 

5» Ὁ 2 5 ω τ Ἀ ᾿ 

σὺ εἶπες, δοκεῖ τι ἀλλο εἶναι τοῦτο τὸ περὶ τοὺς γ»ό- 
ΜΕ ἘΠ ΚῚ ᾿ 

μους. Σ.. ἜΣ ἡσυχῆ, ὦ “Ἱππία. κινδυνεύομεν ) γάρ 
τοι, ἐν τῇ αὐτῇ ἐμπεπτωκότες ἀπορίᾳ. περὶ τοῦ κα- 
λοῦ ἐν ὕπερ νὰν δὴ, οἰεσϑαν ἐν ἄλλ» τ τινὶ εὐπορΐχ 
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εἶναι. 1Π. Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες; ΣΏ: 
᾿Εγὼ σοι φράσω ὃγέ μοι καταφαίνεται, εἰ ἄρα τέ λέ- 

Ὁ ᾿ . ᾿ Ἃ Α ’ ι ἢ ᾿ 

γὼ. ταῦτα, μένε γιὰθ παλότερρ τοὺς. γύμους παι ποιὰ τὰ 
ἐπιτηδεύματα, τὰχ ἂν φανείη οὐκ ἐκτὸς ὄντα τῆς 
αἰσϑήσεως, ἡ ἡ διὰ τῆς ἀκοῆς τε καὶ ὄψεως ἡμῖν οὖσα 
τυγχάνει. ἀϊδ ὑπομείνωμεν τοῦτον τὸν λόγον, τὸ 
διὰ τούτων ἡδὺ, καλὸν εἶναι, μηδὲν τὸ τῶν νόμων 
εἰς μέσον παράγοντες. ἀλλ᾽ εἰ ἡμᾶς ἔροιτο εἴτε οὗτος 
ὃν λέγω, εἴτε ἄλλος ὁστισοῦν, “ἰ δὴ, ὦ “Ἱππία τὲ καὺ 

“Σώχρατες, ἀφωρέσατε τοῦ ἡδέος τὸ ταὐτῃ ἡδὺ ἡ λέ- 
γετε καλὸν εἶναι; τὸ δὲ κατὰ τὰς ἄλλας αἰσϑήσεις, 

σέτων τε καὶ ποτῶν, καὶ τῶν περὶ τἀφροδίσια, καὸ 
τἄλλα πάντα τὰ τοιαῦτα, οὔ φατὲ καλὰ εἶναι; ἢ 
οὐδὲ ἡδέα, οὐδὲ ἡδονὰς τοπαράπαν ἐν τοῖς τοιούτοις 
φατὲ εἶναι; οὐδ᾽ ἐν ἄλλῳ ἢ τῷ ἰδεῖν τε καὶ ἀκοῦσαι; 
τι φήσομεν, ὦ Ἱππία; 11. Πάντως δὴ που φήσομεν, 
ὦ «Σώκρατες, καὶ ἐν τοὶς ἄλλοις μεγάλας πάγυ ἡδονὸς 

εἶναι. ΣΩ,. Τὴ οὖν; φήσει, ἡδονὰς οὖσας οὐδὲ » ἧττον; 
ἢ καὶ ἐκείνας ΕὝΜΌΡΊΑΡΝ τοὐτοτοὔνομα, καὶ ἄποστε- 

ρεϊτετοῦ καλὲς εἶναι; ὅτι, φήσομεν, χαταγελῷ ἂν ἧ- 
μῶν οὐδεὶς ὅστις οἵδ, εἰ φαῖμεν μὴ ἡδὺ εἶναι φαγεῖν, ἀλ- 
λὰ καλόν" καὶ ὀζειν ἡδὺ, μὴ ἡδὺ, ἀλλὰ καλόν. τὰ δέπου 
περὶ τιὶ ἀφροδίσια πάντες ἂν ἡμῖν μάχοι» τὸ ὡς ἧδισ τον 
ὕν. δεῖ δὲ αὐτὸ, ἐάν τις καὶ πράττῃ,οὕτω πράττειν ὥστε 
μηδένα ὁρᾷν, ὡς αἴσχιστον ὃν ὁρᾶσθαι. ταῦτα ἡμῶν 
λεγόντων, ὦ “Ἱππία, ανϑάνω ἄν, ἴσως φαίη, καὶ 

ἐγὼ, ὅτι πάλαι αἰσχύνεσϑε ταύὗτος τὸς ἡδονὲὶς φάναι 
καλὲς εἶναι" ὅτι οὔ δοκεῖ τοῖς ἀγνϑρώποις. ἀλλ᾽ ἐγὼ 
οὐ τοῦτο ἠρώτων ὃ δοκεῖ τοῖς πολλοῖς καλὸν εἶναι. 



104 ῬΙΑΆΤΟΝΙΒ5 ἐὰν 

ἀλλ ὅ, τι ἐστίν. ἐροῦμεν δὴ, οἶμαι, ὅπερ ὑπεϑέμε- 
ϑα" ὅτι τοῦϑ' ἡμεῖς γε φαμὲν τὸ μέρος τοῦ ἡδέος, τὸ 
ἐπὶ τῇ ὄψει τε καὶ ἀκοῇ γιγνόμενον, καλὸν εἶναι. ἀλ- 
λὲ ἔχεις τὶ χρῆσϑαι τῷ λόγῳ! » ἢ τι χαὶ ἄλλο ἐροῦμεν; 

ὦ Ἱππία; 111. ᾿1νἀ) ἐμ πρός )ε τὰ εἰρημένα, ὦ Σώ- 

κρατες, μὴ ἀλλ᾽ ἄττα ἢ ταῦτα λέγειν. ΣΩ.. Καλῶς 

δὴ λέγετε, φήσει. οὐκοῦν εἴπερ τὸ δὲ ὄψεως καὶ ἀ- 
«οἧς ἡδὺ, καλόν ἐστιν: ὃ μὴ τοῦτο τυγχάνει ὃν τῶν 
ἡδέων, δῆλον ὅτι οὐ» ἂν καλὸν ἑἰη. ὁμολογήσομεν; 
11. Ἰγαΐ. ΣΩ. Ἧ οὖν τὸ δὲ ὄψεως ἢ ἡδὺ, φήσει, δὲ 
ὄψεως καὶ ἀκοῆς ἐστιν ἡδὺ, 1) τὸ δὲ ἀκοῆς ἡδὺ, δὲ 
ἀκοῆς καὶ ὄψεως ἐστὶν ηδὺ; Οὐδαμῶς φήσομεν. τὸ 
διὰ τοῦ ἑτέρου ὃν, τοῦτο δὲ ἀμφοτέρων εἰναι. τοῦτο 
γιὴρ δοκεῖς ἡμῖν λέγειν. ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἐλέγομεν ὅτι καὶ 
ἑκάτερον τούτων, αὐτὸ καϑ' αὑτὸ, τῶν ἡδέων, καλὸν 
εἴη, καὶ ἀμφότερα. οὐχ οὕτως ἀποχρινώμεϑα; 17. 
Πάνυ μὲν οὖν. Σ:Ώ. ᾿1ρ᾽ οὗν, φήσει, ἡδὺ ἡδέος ὃ ὅτι- 
οὖν ὁτουοῦν διαφέρει τούτῳ τῷ ἡδὺ εἶναι; μὴ γιὰρ 

πο νὴ τς ΞΕ ἀρονν τ Ἐς τ 
εἰ μείζων τὶς ἡδονὴ ἢ ἐλάττων, ἢ μᾶλλον ἢ ἡττόν ἐστιν, 
ἄλλ᾽ εἴτις αὐτῷ τούτῳ διαφέρει; τῷ ἡ μὲν, ἡδονὴ εἶναι, 
ἡ δὲ, μὴ ἡδονὴ, τῶν ἡδονῶν. οὐχ ἡμῖν γε δοκεῖ. οὗ 
γάς; 11. Οὐ γὰρ οὖν δοκεῖ. Σ. Οὐκοῦν, φήσει, 

δι᾿ ἀλλό τι ἢ ὅτι ἡδοναΐ εἰσι, προξέλεσϑε ταῦτας τὰς 

ἡδονὰς ἐκ τῶν ἄλλων ἡδονῶν" τοιοῦτόν τι ὁρῶντες 
ΡΣ ἘΠῚ “- [2] 32 Ἃ ’ -Ὁ 2] ΝῚ [4] 

ἐπ ἀμφοῖν, ὅτι ἔχουσι τὲ διάφορον τῶν ἄλλων, εἰς ὁ 
ἀποβλέποντες, καλὸς φατὲ αὐτὰς εἶναι. οὐ γάρ πω 

διὰ τοῦτο καλὴ ἐστιν ἡδονὴ ἡ διὰ τῆς ὄψεως, ὅτι δι 
ὄψεως ἐστίν. εἰ γὼρ, τοῦτο αὐτῇ ἣν τὸ αἴτιον καλῇ 
εἶναι, οὐκ ἄγ ποτε ἣν ἡ ἑτέρα, ἡ διὰ τῆς ἀκοῆς, καλή. 



μιδοσαδιο, ἨΗἸΒΡΙΑΒ ΜΑΙΟΗ, 10ὅ 

οὔκουν ἔτι γε δι ὄψεως ἡδονὴ. ληϑῆ λέγεις, φήσομεν; 
117. Φήσομεν γάρ. Σ,Ω.. Οὐδὲ γ᾽ αὖ ἡ δύ ἀκοῆς ἡδονὴ, 
ὅτι δι᾽ ἀχοῆς ἐστι, διὰ ταῦτα τυγχάνει καλή. οὐ γὰρ 
ἄν ποτε αὖ ἡ διὰ τῆς ὄψεως, καλὴ ἢν. οὔκουν ἔτι γε δι 

ἀκοῆς ἡδονή. ἀληϑὴ φήσομεν, ὦ υδώβας λέγειν τὸν 
ἄνδρα ταῦτα λέγοντα; 1[1Π..᾿1ληϑῆ. ΣΣ.).:Αλλὰ μέντου 
ἀμιφότεραι γ᾽ εἰσὶ καλαὶ, ὡς φατέ. αὐαϑῃ γάρ; 11. Φα- 

μέν. Σ.Ω. Ἔχουσιν ἄρα τὲ τὸ αὐτὸ, ὃ ποιεῖ αὐτὸς κα- 

λὰς εἶναι" τὸ κοινὸν τοῦτο, ὃ καὶ ἀμφοτέραις αὐταῖς 

ἔπεστι καὶ κοινῇ, καὶ ἑκατέρᾳ ἰδίᾳ. οὐ γὰρ ἄν που 
ἄλλως ἀμφότεραΐξ τε καλαὶ ἤσαν, καὶ ἑκατέρα. ἅἀπο- 
κρίνου ἐμοὶ ὡς ἐκείνῳ. 11. ἀποκρίνομαι: καὶ ἐμοὺ 
δοχεῖ ἔχειν ὡς λέγει. Σ.Ώ. Εἰ ἄρα τὶ αὗται αἵ ἡδο- 
γαὶ ἀμφότεραι πεπόνθασιν, ἑκατέρα δὲ μὴ, οὐκ ἂν 
τούτῳ "758 τῷ παϑήματι εἶεν καλαί. 17. Καὶ πῶς ἂν 

εἴη τοῦτο, ὦ Σώκρατες; μηδ᾽ ἑτέρας πεπονϑυέας τὸ 
τῶν ὄντων ὁτιοῦν, ἕπειτα τοῦτο τὸ πάϑος ὃ μηδε- 
τέρα πέπονϑεν, ἀμφοτέρας πεπογνϑέναι; ΣΏ. Οὐ 
δοκεῖ σοι; 1Π. Πολλὴ 70 ἀν μ ἔχοι ἀπειρέα καὶ 
τῇς τούτων φύσεως, καὶ τῆς τῶν παρόντων λέξεως 
λόγων. Σ.Ώ. Πδέως γε, ὦ Ἱππία. ἀλλὰ γὰρ ἕ ἐγὼ ἴσως 
ὐὐνυ νὴ δοκεῖν μὲν τι ὁρᾷν οὕτως ἔχον ὡς σὺ φῇς 
ἀδύνατον εἶναι, δρῶ δ᾽ ΑΥΝΗ 1Π. Οὐ κινδυνεύεις, 

᾿ ὦ Σώκρατες" ἀλλὰ πάνυ ἑτοίμως παρορᾷς. ΣΏ. Καὶ 
μὴν πολλά γέ μοι προφαΐνεται τοιαῦτα πρὸ τῆς ψυ- 
χῆὴς, ἀλλὰ ἀπιστῶ αὐτοῖς " ὅτι σοὶ μὲν οὐ φαντάζε- 

ται, ἀνδρὶ πλεῖστον ἀργύριον εἰργασμένῳ τῶν γῦν 
ἐπὶ σοφίᾳ" ἐμοὶ δὲ, ὃς οὐδὲν πώποτε εἰργασάμην. 
καὶ ἐνθυμοῦμαι, ὦ ἑταῖρε, μὴ παΐζης πρός με, καὶ 



{08 ῬῬ.ΛΤΟΝΙΘΒ ὁ.Ρ.ὅο1.8.Ὁ, 

»ζ ῳ «; Ἃ ὃ ἃ ; : 
ἑκὼν ἐξαπατᾷς. οὐτὼ μοὶ σφόδρα καὶ πολλὰ κατα- 

᾿ ᾽ ο Ἶ , 

φαίνεται. 111, Οὐδεὶς σοῦ, ὦ Σώκρατες, κάλλιον εἴ- 

σεται εἴτε παΐξω εἴτε μὴ, ἐὼν ὀδπιχειρήσης λέγειν τὰ 
μα - ᾿ 32 ᾿ 

προφαινόμενα σοὺ ταῦτα. φαγήσῃ γὰρ οὐδὲν λέγων. 
39 ᾿ ͵ ῳ [9 2 ᾿ ᾿ 

οὐ γὰρ μήποτε εὕρης, ὁ μήποτ ἐγὼ πέπονϑα, μήτε 
"τ -- 2 5 " ς »ν ’ Ἴ -- 

σὺ, τοῦτ ἀμφοτέρους ἡμᾶς πεπονϑύότας. Σ.Ώ. Πῶς 
Ἄ) 3 ς , ᾿ ΕῚ 2 9 

λέγεις, ὠ Ἱππία; ἴσως μέντοι τὶ λέγεις, ἐγὼ δ᾽ οὐ 
ΤᾺ “Ὁ 5 ι οω ΕΣ 27 [4] Π 

μανϑάνω. ἀλλὺ μοῦ σαφεστερογισαδυσ νυ βοὺλο- 

μαι λέγειν. Ἐμοὺ γὰρ φαίνεται, ὃ μὴτ' ἐγὼ πέπονϑα 
εἶναι, μὴτ᾽ εἰμὶ, μηδ᾽ αὖ σὺ εἶ, τοῦτο ἀμφοτέρους 
πεπονγϑέναι ἡμᾶς οἱόντ᾽ εἶναι" ἕτερα δ᾽ αὖ ἃ ἂμ- 

φότεροι 1 πεπόνϑαμεν εἶναι, ταῦτα οὐδέτερον εἶναι 
᾿ 2 2 «ον 

ἡμῶν. 11. Τέρατα αὖ ἀποκρινομόνῳ ἔοικας, ὦ Σώ- 
͵ 

Ἷ Ἶ 2ὔ - μὰ )λ γι , 9 ’ Υ͂ 

ἐρατες, ἐτὺ ἐξές Ἦ Ὁ γ0»ν σιθθτερον (ἀπεκθυνγο). σχὸ- 
Υ ᾿ 3 

πὲει γάρ" πότερον εἰ ἀμφότεροι δίκαιοι ἐσμὲν, οὐ 
καὶ ἑκάτερος ἡμῶν εἴη) ἀν; ἢ εἰ ἄδικος ἕ ἑκάτερος, οὐ 

Ὡ Υ9 ’ καὶ ἀμφότεροι α ὗ; ἢ εἰ ὑγιαΐνθντες, οὐ καὶ ἑκάτε- 

θοὸς; ἢ εἰ χεκμῆ χώς τι, ἢ τετρωμένος, ἢ ἐρεγελη μές 

γος, ἢ ὁ ἀλη, ὁτιοῦν πεπονϑὼς ἑκάτερος ἡμῶν εἴη, οὗ 

καὶ ἀμφότεροι αὖ ὧν τοῦτο πεπόνϑοιμεν; ἔτι τοί- 

γυν εἰ χρυσοῖ ἂν ἢ ἀργυροῖ, ἢ ἐλεφάντιγοι, εἰ δὲ 
᾿ ἰξὰ ΕῚ ι 2)" ΠῚ 

βούλει, γεγναῖοι, ἡ σοφοὶ, ἢ τέμιοι, ἢ γέροντές γε ἢ 
᾿ δλῚ 2]. ἡ [σ᾽ ΠῚ Π -ὉὉ ) 5 ’ ΝῚ ᾿ 

γέοι, ἢ ἀλλο ὁ, τι βούλει τῶν ἐν ἀνϑρώποις, ἀμφό- 
’ Θ 2 9 ς 

τεροι τύχοιμεν ὄντες" ἀρ οὔ μεγάλη ἀνάγκη καὶ ἑκά- 

τερον ἡμῶν τοῦτο εἶναι; Σ,Ώ, Πάντως γε δὴ που. 
Ῥ ι , ι ᾿ ΕΣ ’ . ι «ε Ὁ 

11. ᾿Αλλὰ γὰρ δὴ σὺ, ὦ «Σώκρατες, τὰ μὲν ὅλα τῶν 
- “ν᾽ ϑνΣ, »“»᾿ τ , 

πραγμάτων οὐ σκοπεῖς, οὐδ᾽ ἐκεῖνοι οἷς σὺ εἴωθας 
Ἵ ἈΝ ; ι ι 

διαλέγεσθαι" κρούετε δὲ ἀπολαμβάνοντες τὸ καλὸν, 
Ὁ 2 -ο 

καὶ ἕκαστον τῶν ὄντων ἐν τοῖς λύγοις κατατέμγνο»- 
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τες. διὰ ταῦτα οἵτω μεγάλα ὗ ὑμᾶς λανϑάνει καὶ δι- 
φυεκῆ σώματα τῆς οὐσίας πεφυκότα. χαὶ γῦν τοσ- 

-- ͵ λ τ 

οὗτον σὲ λέληϑεν, ὥστε οἴει εἶναί τι ἢ πάϑος, ἢ οὐ- 
ει ᾿ Ὁ ) Υ « Ἀ 

σαν, ἢ περὶ μὲν ἀμφότερα ταῦτα ἐστὴν ἅμα, περὶ 
κ « 27 Ρ.Ὶ ΕἸ Ἁ ᾿ . 

δὲ ἑκάτερον οὐ" ἢ αὖ περὶ μὲν ἑκάτερον, περὶ δὲ 
͵ ει ΒΙ 

ἀμφότερα οὔ. οὕτως ἀλογίστως καὶ ἀσκέπτως καὶ 
εὐήϑως καὶ ἀδιανοήτως διάκεισϑε. ΣῺ. Τοιαῦτα, 

ΕἾΝ 3 ᾿ ᾿ ς ᾿ ᾿ Ἀ 3 ' , 
ὦ “Ἱππία, τὰ ἡμέτερα ἐστὲν, οὐχ οἷα βούλεταί τις 

Ἃ 2) ς ῇ - ΨΨ 2 

(φασὶν ἀγϑρωποι ἕἑκάστοτε παροιμιαζόμενοι) ἀλλ 
Ἔὶ 3 ᾿ »»- ε - ὥς ὦν δν { - 

οἷα δύναται. ἀλλὰ σὺ ἡμᾶς ονένης, ἀεὶ νουϑετῶν. 

ἐπεὶ καὶ γῦν, πρὶν ὑπὸ σοῦ ταῦτα γουϑετηϑῆνγαι, 
ὡς εύηϑως. ἐπ ξώμεθω,: ἔτι σοὶ μᾶλλον ἐγὼ ἐπιδείξω, 

εἰπὼν ἃ διανοούμεθα περὶ αὐτῶν. ἢ μὴ εἴπω; 111. 
Εἰδότι μὲν ἐρεῖς, ὠ “Σώκρατες. οἶδα γὰρ ἑκάστους 

2 

τῶν περὶ τοὺς λόγους ὡς διάκχεινται. ὅμως δ΄ εἶτι 

σοὶ ἥδιον, λέγε. Σ.Ω,. ᾿Αλλὰ μὴν ἡδιόν 78. ἡμεῖς γὰς, 

ὧ βέλτιστε, οὕτως ἀβέλτεροι ἡμὲν πρέν σε ταῦϑ' ἡ- 
μὲν εἰπεῖν, ὥστε δύξαν εἴχομεν περὶ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ 
ς ς « -ο-7Ὃ τ » “- ; ᾿νε , « 

ὡς ἑκάτερος ἡμῶ» εὶς ἐστι. τοῦτο δὲ, ὁ ἑκάτερος ἡ- 
- ᾿ 32 γ, ΓΙ }» Ρ] ς- 

μὼν δἰη, οὐκ ἀρὰ εἴημεν ἀμφότεροι. οὐ γὰρ εἰς ἐ- 
ΣαΝ 3 : ω 32 -Ὁ 2ὕὔ .ω- ᾿ 

ομὲν, ἀλλὰ δύο. ουτῶς εὐη ϑιεῶς εἴχομεν. νῦν δὲ πα- 
, -Ρ 1] 3 ; κ᾿ 2 ῃ Υ̓͂ 3 ’ 

οιὐὰ σοῦ 1δὴ ἀνεδιδάγϑημεν τι εἰ μὲν δύο ἀμφότε- 
᾿ ς ͵ ς “ Ξ θοι ἐσμὲν, δύο καὶ ἑλδεεθον ἡμῶν ἀνάγκη εἰγαι" εἰ 

δὲ εἷς ὃ ἑκάτερος, ἕνα καὶ ἀμφοτέρους ἀνάγπη. οὐ γὰρ 
οἱόντε διηνεκεῖ λόγῳ τῆς οὐσίος κατιὶ ππίαν ἄλλως 

ἔχειν. ἀλλ ὦ ἂν ἀμφότερα, ἤν, τοῦτο χαὶ ἑκιάτερον" 

καὶ ὃ ἑκάτερον, ἀμφότερα εἶναι. πεπεισμένος δὴ νῦν 
ἐγὼ ὑπὸ σοῖ ἐνθάδε κάϑημαι. πούτερου μέντοι, ὦ 
“Ιππία, ὑπόμνησόν μὲ πότερον εἷς ἐσμὲν ἐγώ τε καὶ 
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ἰ, σὺ, ἢ σὺ τε δύο ε κἀγὼ δύο. 11. Τὶ λέγεις, εὐ Ξὼ- 

χρατες; ΣΩ, Ταῦτα ἅπερ λέγω. φοβοῦμαι γάρ σὲ 
σαφῶς λέγειν, ὅτι μοὲ χαλεπαίνεις ἐπειδάν τι δόξης 

-»Ὕ , ει; Φ' - 3} τ: οὐ Ὑρῇ 

σαυτῷ λέγειν. ὁμῶς δ᾽ ἔτι μοὲ εἰπὲ" οὐ εἷς ἡμῶν 
ε ’ ΕῚ Ὰ Ὰ ἢ { - τ ΕΥ̓ 
ἑκώτερος ἔστι, καὶ πέπογϑὲ τοῦτο εἷς εἶναι; [Π΄ 

ΕΥ̓ δ. 2 δ , Ἐπ 
Πάνυ γε. ΣΏ. Οὐκοῦν, εἴπερ εἷς, καὶ περιττὸς ἂν 

ϑ3ρν κ' ἢ ς.ς α 3 3 "ἃ ΝΈΕΣ ὦ 
δίη ἑκάτερος Ἡμῶν. ᾿ οὐ τὸ ἕν ΒΈΒΈΡΕΩΝ Ἴ7}; 11.- 

ἘΠῊΝ ΣΙ. Ἢ ποὺ ἀμφότεροι οὖν περιττοὶ ἐσμὲν, 

δύο ὄντες :1Π. Οὐκ ἂν εὐγαν: Σώκρατες. «Σ.Ώ. .4λλ 
ἀρτιοΐ 7ὲ ἀμφότεροι. ἢ γάρ; 17. Πάνυ μὰ ΣΙ. 

ἡιηῶν οὖν, ὅτι ἀμφότεροι ἄρτιοι, τούτου ἕνεκα καὶ 
2] «ε “- τ “ΣσΘὸ 

ἑκάτερος ἄρτιος ἡμῶν ἐστιν; 111. Οὐ δῆτα. ΣΏ. 
2 53, ΄- 3 »-Ὸο-Ὁ2 . , «" » 3 

Οὐκ ἄρα πᾶσα ἀνάγκη, ὡς νῦν δὴ ἔλεγες, ἃ ἂν ἀμ- 
ει » Φ. 

φότεροι, καὶ ἑκάτερον" καὶ ἃ ἂν ἑκάτερον, καὶ ἂμ- 
’ ὩΣ Ξ 32 ’ - Θὰ 3 δι τ΄ 2. ΔΑΝ 

φοτέρους εἶναι. 111. Οὐ τύγε τοιαῦτα, ἀλλ᾽ οἷα ἔγω 
᾿ -τ “ .- ἘΞῚ "»"57᾽ Ὁ πρύτερον ἔλεγον. Σ.Ω. ᾿Εξαρκεῖ, ὦ ᾿Ιππία. ἀγαπητὰ 
- ι ω 2 

γὰρ καὶ ταῦτα, ἐπειδὴ τὰ μὲν οὕτω φαΐνεται, τὰ ὃ 
3 ε; . , δὴ 

οὐχ οὕτως ἔχοντα. καὶ γὰρ ἐγὼ ἔλεγον, (εἰ μέμνησαν 
ε) τ [1] ς - , ἃ 
οϑεν οὗτος ὃ λόγος ἐλέχϑηὶ ὁτι ἡ διὰ τῆς ὄψεως καὸὺ 

9 “ ς ΠῚ 32 9." Υ Ἃ . 

δι΄ ἀκοῆς ἡδονὴ οὐ τούτῳ ἂν εἰεν καλαὶ, οτι τυγχά- 
« 3 ὦ 5 - 2 

γοιεν ἑχατέρα μὲν αὐτῶν εἰναι πεπονϑυῖα, ἀμφύτε- 
ῶν 9 ᾿ ν᾿ - ’ λῶν Σοὶ Σλλ 

θυν δὲ μή" ἢ ᾿ἀμφότεροι ἡμᾶν; νξκῶτϑϑις δὲ μή" ἃ 
δχείνῳ ᾧ ἀμφότεραί τε καὶ ἑκατέρα" διότι συνεχώ- 

οι ἀμφοτέρας τε αὐτὰς εἶναι καλιὶς, καὶ ἑκατέραν. 

τούτου δὴ ἕνεκα, τῇ οὐσέᾳ “ἡ ἐπὶ ἀμφότερα ἑπομέ- 
γῇ ᾧμην, εἴπερ ἀμφότερα ἐστὶ καλὰ, ταύτῃ δεῖν αὐὖ- 
τὸ καλιὶὶ εἶναι" τῇ δὲ κατὰ τὰ ἕτερα ἀπολειπομένῃ, 

’ χ» ω εἸ 3 ᾿ Χ , . 5 ῸΞ 
μή. καὶ ξτι νῦν οἶμαι. ἀλλὰ μοὲ λέγε, ὥσπερ ἐξ ἀρ- 

“Ὁ ς 2 5» «ς ΠῚ ΝΠ ν ἘΜῈ - 27 5 

χῆς᾽ ἡ δι᾽ ὄψεως ἡδονὴ καὶ ἡ δι΄ ἀκοῆς, εἴπερ ἀμ- 
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, "Οὐ ν Ν ν᾿ τς ᾽ ων ε δὰ δ 
Ἰόνιον ξιθῖσι καλαὶ καὶ ἑκατέρα, ἄρα ὁ ποιεῖ αὖ- 
τὰς καλὰς, οὐχὶ καὶ ἀμφοτέραις γε αὐταῖς ἕπεται 
καὶ ἑκατέρᾳ; 11. Πάνυ γὲ: ΣΏ. ᾿Ἀρ᾽ οὖν ὅτι ἡδονὴ 
ἑκατέρα τ᾽ ἐστὶ, καὶ ἀμφότεραι, διὰ τοῦτο ἂν εἶεν 
καλαί; ἢ διὰ τοῦτο μὲν καὶ ἀλλαι πᾶσαι ἂν οὐδὲν 
τούτων ἧττον εἶεν καλαί; οὐδὲν γὼρ ἧττον ἡδοναὶ 
ἐφάνησαν οὖσαι, εἰ μέμνησαι. ΨΠ:  ΠΜεμοημὶα ΣΙ, 

᾿Αλλ ὅτι γε δι᾿ ὄψεως καὶ ἀκοῆς αὗται εἰσὶ, δειὶὶ τοῦ- 
το ἐλέγετο καλὲς αὐτὰς εἶναι. 11. Καὶ ἐῤῥήϑη οὔ- 

τω. Σ). Σκόπει δὲ εἰ ἀληϑῆ λέγω. ἐλέγετο γὰρ, ὡς 
ἐγὼ μνήμης ἔχω, τοῦτ᾽ εἶναι καλὸν τὸ ἡδὺ, οὐ πᾶν, 
ἀλλ ὃ ἂν δι᾿ ὄψεως καὶ ἀκοῆς ἡρ έῆ: ᾿ληϑῆ. ΣΙ. 

Οὐκοὺν τοῦτό. γε τὸ πάϑος ἀμφοτέραις μὲν ἕπεται, 
ἑκατέρᾳ δ᾽ οὔ; οὐ γάρ που ἑκάτερόν γε αὐτῶν, ὕπερ 
ἐν τοῖς πρόσϑεν ἐλέγετο, δι ἀμφοτέρων ἐστίν" ἀλλ᾽ 
ἀμφότερα μὲν δι᾽ εκρδς ἑκάτερον δ᾽ οὔ. ἔστι ταῦ- 
τα; 11. Ἔστιν. ΣΩ. Οὐκ ἄρα τούτῳ 78 ἑκάτερον 

αὐτῶν ἐστι καλὸν, ὁ μὴ ἕπεται ἑκατέρ:». τὸ γὰρ ἀμ- 
φότερον ἑκατέρῳ οὐχ ἕπεται. ὥστε ἀμφότερα μὲν 
αὐτὰ φάναι ἐμνλονβθτο τὴν ὑπόϑεσιν δξεστιν, ἑκάτε- 
ρον δὲ οὐκ ἔξεστιν. 1) πῶς λέγομεν; οὐκ ἀγάγκὴ; 

11. Φαίνεται. Σ,Ώ. Φῶμεν οὖν ἀμφότερα μὲν κα- 
λὰ εἶναι, ἑκάτερον δὲ μὴ, φῶμεν; ΤΠ. 1 γὸρ κω- 
λύει; ἘΣ, γύδεϊ ἕμοιε, ὦ φίλε, δοκεῖ κωλύειν, ὅτι 
ἣν που ἡμῖν τὰ μὲν οὕτως ἐπιγιγγνόμενα ἑκάστοις, 
εἴπερ ἀμφοτέροις ἐπιγέγνοιτο, καὶ ἑκατὲ ἐρῳ᾿ καὶ εἴ- 
σιξρ ἑκατέρῳ, καὶ ἀμφοτέροις, ἅπαντα ὅσα σὺ διῆλ- 
ϑες, ἢ γάρ; - 11. Ἰγαί. ΣΩ. Ἢ δὲ γε σὺ δ) “) δι ἢ): 

Ν᾽, πος ϑον, οὔ. ὧν δὴ ἢν καὶ αὐτὸ τὸ ἑκάτερον καὶ τὸ ἀμ- 
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οὐ μν ἔστιν οὕτως; 11. Ἔστι. ΣΩ. ΤΠ] οτέρων 

οὖ», “Ἱππία, δοκεῖ σοι τὸ καλὸν εἶναι; πότερον 

ὧν οὺ ἄμόν εἰτεερ ἐγο ἰσχυρὸς, καὶ σὺ, καὶ ἀμφό- 

τεροι" καὶ εἴπερ ἐγὼ δίκαιος, καὶ σὺ, καὶ ἀμφότεροι" 

καὶ εἴπερ ἀμφότεροι, καὶ ἑκάτερος. οὕτω δὴ καὶ εἴ-- 
σὲρ ἐγὼ καλὸς, καὶ σὺ, καὶ ἀμφότεροι" καὶ εἴπερ 

ἀμφότεροι, καὶ ἑκάτερος. ἢ οὐδὲν κωλύει, ὥσπερ ἀρ- 

τίων ὄντων τινῶν ἀμφοτέρων, τύχα μὲν ἑκάτερα πϑ- 
ριττιὲ εἶναι, τάχα δ᾽ ἀρτια" καὶ αὐ ἀρῥήτων ἑκατέ- 
ρῶν ὄντων, τάχα μὲν δητὰ τὰ συναμφύτερα εἶναι, 
τάχα δ᾽ δὐῥίγοω! καὶ ἄλλα μυρία τοιαῦτα, ἃ δὴ καὶ 
ἐγὼ ἔφην ἐμοὶ προφαίνεσθαι. ποτέρων δὴ τίϑης τὸ 
καλόν; ἢ ὥσπερ ἐμοὶ περὶ αὐτοῦ καταφαΐένεται, καί 
σοι; πολλὴ γὰρ ἀλογέα ἔμοιγε δοκεῖ εἶναι, ἀμφοτέ- 
θους μὲν ἡμᾶς εἶναι καλοὺς, ἑκάτερον δὲ μή" ἢ ἕκά- 
τερον μὲν, ἀμφοτέρους δὲ μὴ, ἢ ἀλλο ὁτιοῦν τῶν 
τοιούτων. οὕτως αἱρῇ ὥσπερ τ ἢ ̓κείγως; 4Π. 
Οὕτως ξ ἔγωγε, ὦ Σώκρατες. Σ,Ώ. Εὖγε σὺ ποιῶν, ὦ 

“Ἱππία " ἵνα καὶ ἀπομν δὰ πλείονος ζητήσεως. 
εἰ γὺρ τούτων γ᾽ ἐστὶ τὸ καλὸν, οὐκ ἂν ἔτι εἴη τὸ 
δι᾽ ὄψεως καὶ ἀκοῆς ἡδὺ, καλάν. ἀμφότερα μὲν γιὲρ 
ποιεῖ καλὰ τὸ δι᾽ ὄψεως καὶ ἀκοῆς, δκάτερον δ᾽ οὔ. 
τοῦτο δ᾽ ἦν ἀδύνατον, ὡς ἐγὼ τε καὶ σὺ δὴ ὁμολο- 
γοῦμεν, ὦ “Ιππία. 1.Ὁμολογοῦμεν γάρ. ΣΩ. ᾿1δύ- 
γατον ἄρα τὸ δι᾿ ὄψεως καὶ ἀκοῆς ἡδὺ, καλὸν εἶναι" 

ἐπιειδὴ γε καλὸν γιγνόμενον, τῶν ἀδυνάτων τὶ παρέ- 
χεται. 17. Ἔστι ταῦτα. ΣΏ. “έγετε δὴ πάλιν, φή- 

πν9 ΩΝ . ᾿ ᾽ , ᾿ ’ ᾿ ΨΕ 

σϑδι, ἐξ ἀρχῆς, ἐπειδὴ τούτου διημάρτετε τέ φατὲ εἰ 
. ϑ , »"Ὗ 

ναν τοῦτο τὸ καλὸν, τὸ ἐπ ἀμφοτέραις ταῖς ηδο- 
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γαΐῖς, δι᾿ ὃ, τι ταὗτας πρὸ τῶν ἄλλων τιμήσαντες, 
καλὰς ὠνομάσατε. ἀνάγκη δή μοι δοκεῖ εἶναι, ὦ ἡ 1π- 
πία, λέγειν, ὅτι ἀσινέσταταν αὑται τῶν ἡδογῶν εἰσι 
καὶ βέλτισται, καὶ ἀμφότεραι καὶ ἑκατέρα. 1) σὺ τὲ 

9 

ἔχεις λέγειν. ἄλλο ᾧ διαφέρουσι τῶν ἄλλων; 111. Οὐ- 
- 2 ͵ 

δαμῶς. τῷ ὄντι γὰρ βέλτισται εἰσί. ΣΩ. “οὔτ᾽ ἀρὰ 
Γ ν᾿ Ὶ - . 5 ᾿ 

φήσει, «ἐγετε δὴ τὸ καλὸν εἰναι ἡδονὴν ὠφέλιμον; 
ὃ. ἢ - 5.0. “Ποίκαμεν, φήσω ἔγωγε. σὺ δὲ; 111. Καὶ ἐγώ. Σ.Ώ. 

2 - 5 ᾿ οὖ ἢ 

Οὐκοῦν ὠφέλιμον, φήσει, τὸ ποιοῦν τἀγαϑόν; τὸ 

δὲ ποιοῦν καὶ τὸ ποιούμενον, ἕτερον νῦν δὴ ἐφάνη. 
ψΨ « « -᾽ ͵ 

καὶ εἰς τὸν πρότερον λόγον ἥκει ἡμῖν ὃ λόγος. οὔτε 
ι 2 ΕᾺῚ , ᾿ 2) Π ΒῚ 

γὰρ τὸ ἀγαθὴν ἂν εἴη καλὸν, οὔτε τὸ καλὼν, ὑχὸ- 

ϑόν" εἴπερ ἄλλο αὐτῶν ἑκάτερον ἐστί. παντύς γε 
μάλλον φήσομεν, ὦ “Ἱππία, ἂν σωφρονῶμεν. οὐ γάρ 

που θέμις 1 τῷ ὀρϑῶς λέγοντι μὴ συγχωρεῖν. 1Π. 4λ- 

λὰ δὴ 7; ὦ “Σώκρατες, τί οἴει ταῦτα εἰναι ξύμπανγ- 

τα; πνίσματά τοι ἐστὲ καὶ περιτμήματα τῶν λόγων, 
ε Ἢ ι ξ Υ ᾿ Ἔ ΠῚ ὃ; ὩΣ . ΟΡΗ ὝΥΝ ΕἸ “οο 

οπὲρ ἄρτι ἔλεγον, κατὰ βραχὺ διηρημένα. αλλ ἐκεῖ- 
Ν λ τὸ 3, μα τ 5 » 

γ0Ὸ καὶ καλὸν καὶ πολλοῦ ἄξιον, οἱόντ᾽ εἶναι, εὖ χαὶ 

καλῶς λόγον καταστησάμεγον ἐν δικαστηρίῳ, ἢ ἐν 
λ: ᾽ ϑω» 239 χλλ -᾿ 2 βρονν ΝΕ τι Ἦ Ὁ Ἂν αὶ 

βουλευτηρίῳ, ἢ ἐπ ἄλλῃ τινὲ ἀρχῇ πρὸς ἣν ἂν ὃ λό- 
2 ’ , 2 ᾿ 

γος ἢ, πείσαντα, οἴχεσθαι φέροντα οὔ τι σμικρότα- 

τα ἀλλὰ τὰ μέγιστα τῶν ἄϑλων, σωτηρίαν αὑτοῦ τᾷ 

καὶ τῶν αὑτοῦ χρημάτων καὶ φίλων. τούτων οὖν χρὴ 
ἀντέχεσθαι, χαίρειν ἐάσαντα τιὶς σμικρολοχίας ταὺ- 

͵ ᾿ - η ΒῚ ζἢ ἢ 

τας" ἵνα μὴ δοκῇς λίαν ἀνόητος εἰναι λήρους καὶ 
ε, »-Ὁ .» 

φλυαρίας, ὡσπερ νῦν, μεταχειρεζόμενος. (Σ.). Εν Ἵπ- 
’ ᾿ ᾿ Ξ ῳ 

πία φίλε, σὺ μὲν μακάριος εἶ, ὅτι τὲ οἶσθα ἃ χρὴ 
ΕῚ ᾿ 2! Ἃ “ῳ 

ὁπιτηδεύειν ἄγϑρωπον, καὶ ἐπιτετήδευκας ἱκανῶς, 
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ε ’ τ ἢ [ [ον Ν Π ς »» - 
ὡς φής" ἐμὲ δὲ δαιμονία τὶς τύχη, ὡς ξοικε, πατέχει" 
[] υ ᾿ χ:-:-.2 ο .ν 2 « . 

οστις πλαγῶμαν μὲν καὶ ἀπορῶ ἀεί, ἐπιδεικνὺς δὲ 
ἴω ΔΙ -Ὁ Ὁ Ὁ ἘΠῚ 

τὴν ἐμαυτοῦ ἀπορίαν ὑμῖν τοῖς σοφοῖς, λόγῳ αὖ 
ὑπὸ ὑμῶν προπήλακιξ Ὅμαι, ἐπειδὰν ἐπιδείξω. λέγετε 

γάρ μὲ ἅπερ καὶ σὺ νῦν λέγεις, ὡς ἠλίϑιώ τε καὶ 
᾿ Ν ᾿ὃ δ ἔύσοι Ἢ; ΕῚ ι 

ον νὰ καὸ ου Νὐφ) ἀξία μέ κοι τ ἐπειδὸν 

δὲ αὐ ἀναπεισϑεὶς ὑπὸ ὑμῶν λέγω ἅπερ ὑμεῖς, ὥ- 

στολὺ χράτιστον ἐστὶν οἱόντ᾽ εἶναι λόγον εὖ καὶ κα- 
Υ λῶς καταστησάμενον περαίνειν ἐν δικαστηρίῳ, ἢ ἐν 

ἄλλῳ τινὶ συλλόγῳ, ὑπό τε ἄλλων τινῶν τῶν ἐνθάδ: 
καὶ ὑπὸ τούτου τοῦ ἀνϑρώπου τοῦ ἀεΐ με ἐ ἐλέγχον- 
τος, πάντα καπὰ ἀκούω. καὶ γάρ; μοι τυγχάνει ἐγ- 
γύτατα γένους ὧν, καὶ ἐν τῷ αὐτῷ οἱκῶν. ἐπειδὼν γὖὺν 

εἰσέλϑω οἴχαδε εἰς ἐμαυτοῦ, καὶ μοῦ ἀκούση ταῦτι 
λέγοντος, ἐρωτᾷ εἰ οὐκ αἰσχύνομαι τολμῶν περὶ κα- 
λῶν ἐπιτηδευμάτων δ᾽ ̓αλέγεσϑαι, οὕτω φανερῶ ς ἐξ. 
ελεγχύμενος περὶ τοῦ καλοῦ, ὅτι οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦτο 
δ, τι ποτ᾽ ἐστὲν οἶδα. Ιαίτοι πῶς σὺ εἴσῃ, φησὶ», 
ἢ λόγον ὅστις καλῶς κατεστήσατο, ἢ μὴ, ἢ ἄλλη» 
πρᾶξιν ἡντινοῦν, τὸ καλὸν ἀγνοῶν; καὶ ὁπότε οὕτω 
διάκεισαι, οἴει σοὶ κρεῖττον εἶναι ζῆν μᾶλλον 1) τε- 
ϑνάναι; συμβέβηκε δὴ μοι ὅπερ λέγω, κακῶς μὲν 
ὑπὸ ὑμῶν ἀκούειν καὶ ὀνειδίζεσϑοαι, κακῶς δὲ ὑπ᾽ 
ἐκείνου. ἀλλὰ γὰρ ἴσως ἀναγκαῖον ὑπομένειν ταῦτα 
σάνταοι. οὐδὲν γὺρ ἄτοπον, εἰ ὠφελοίμην. ἐγὼ οὐ: 

μου δοκῶ, ὠ“Ιππία, ὠφελεῖσϑαι ἀπὸ τῆς ἀμφοτέρων 
ὑμῶν ὁμιλίᾳς. τὴν γὸὺρ παροιμίαν ὃ, τι ποτὲ λέγει, 
τὸ, χαλεπὰ τὸ καλὲ, δοκῶ μοι εἰδέναι, 
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ΠΑ ΤΙΝΝΝΟΣ 

ΧΕ Θο υγχδ 

Πρώτη: 

ΖΊΩΝ ΔΊΟΝΥΣΙΩΙ ΕΥ̓ ΠΡΑΤΤΕΙ͂Ν. 

| 

“ΖματριψαΣ ἐγὼ παρ᾽ ὑμῖν χρόνον τοσοῦτον, καὶ 
διοικῶν τὴν ὑμετέραν ἀρχὴν πεπιστευμένος, πάντων 
μάλιστα τὰς ὠφελείας ὑμῶν λαμβανόντων, τὰς δια- 
| βολὰς δυσχερεῖς οὔσας ὑπέμενον. ἤδεεν γὰρ ὅτι τῶν 

᾿ὡμοτέρων οὐδὲν ἐμοῦ συνεϑέλοντος ὑμῖν δόξει πε- 
ΜΉΝ πάντες γὰρ οἵ συμπολιτευόμενοι μεϑ' ὑμῶν, 
ὑπάρχουσέ μοι μάρτυρες" ὧν ἐγὼ πολλοῖς συνηγω- 
γισάμην, ἀπολύσας αὐτοὺς οὐ σμικρᾶς ζημίας. αὖ- 

᾿τοχράτωρ δὲ πολλάκις τὴν ὑμετέραν πόλιν διαφυλά- 
ξας, ἀπεπέμφϑην ἀτιμότερον ἢ πτωχὸν ὑμῶν ἀπο- 
᾿στελλόντων προσήκει, καὶ κελευόντων ἐκπλεῦσαι, 
τοσοῦτον παρ᾽ ὑμῖν διατρίψαντα χρόνον. ἐγὼ μὲν 
οὖν περὶ ἐμαυτοῦ βουλεύσομαι τὸν λοιπὸν τρόπον 
ἀπανϑρωπότερον" σὺ δὲ τοιοῦτος ὧν τύραννος οἰ- 
Ῥυλτ ΤΥ Η 
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κήσεις μόνος. τὸ δὲ χρυσίον τὸ λαμπρὸν ὅπερ ἔδω τ᾿ 
πας εἰς ἀποστολὴν, ἄγει σοὶ Βακχεῖος ὃ τὴν ἐπιστο-᾿ 
λὴν φέρων. οὔτε γὰρ ἐφόδιον ἐκεῖνό γ᾽ ἣν ἱκανὸν, 
οὔτε πρὸς τὸν ἄλλον βίον ξυμφέρον: ἀδοξίαν δὲ 
πλείστην μὲν τῷ διδόντι σοὶ παρασκευάζον, οὐ πολ- 
λῷ δὲ ἐλάττω κἀμοὶ τῷ λαμβάνοντι, διόπερ οὐ λαμ-᾿ 
βάνω" σοὶ δ᾽ οὐδὲν διαφέρει δηλονότι καὶ λαβεῖν. 
ο᾽οιὲ δοῦναι τοσοῦτον. ὥστε κομισάμενος, ἄλλον τινὰ 
“τῶν ἑταίρων. ϑεράπευσον ὥσπερ ἐμὲ, κἀγὼ γὰρ ἱκα- ' 
γῶς ὑπὸ σοῦ τεϑεράπευμαι. καί μοι τὸ τοῦ Εὐρι-, 
πίδου κατὰ καιρὸν ἐστὶν εἰπεῖν, ὅτι σοὶ πραγμάτων. 
ἄλλων ποτὲ ξυμπεσόντων, Εὔξῃ τοιοῦτον ἄνδρα σοὶ᾿ 
“ταρεστάναι. Ὑπομνῆσαι! δέ σε βούλομαι διότι καὶ τῶν. 
ελλων τραγῳδιοποιῶν οἵ πλεῖστον ὅταν ὑπό τινος. 

ποϑνήσκοντα τύραννον εἰσάγωσιν, ἀναβοῶντα ποιτ᾿ 
οὖσι, Φίλων ἔρημος ὦ τάλας ἀπόλλυμαι. χρυσίου δ 

σπάνει ἀπολλύμενον οὐδεὶς πεποίηκε. κἀκεῖνο δὲ τὸ, 
“ποίημα τοῖς νοῦν ἔχουσιν οὐ κακῶς ἔχειν δοκεῖ, δ 
χουσὸς ἀγλαὸς σπαγιώτατος ἐν ϑνατῶν δυσελπίστῳ ἱ 
βίῳ, οὐδ᾽ ἀδάμας, οὐδ᾽ ἀργύρου κλέναι, πρὸς ἄν- 
ϑρώπον δοκιμαζόμεν᾽ ἀστράπτει πρὸς ὕψεις" οὐδὲ 

γαίας εὐρυπέδου γόνιμοι βρίϑοντες αὐτάρκεις γυῖαι, 
ὡς ἀγαϑῶν ἀνδρῶν ὁμοφράδμων γόησις. Ἔῤῥωσου" Ϊ 
καὶ γέγνωσκε τοσοῦτον ἡμῶν διημαρτηκὼς͵ ἵνα πρὸς 
τοὺς ἄλλους βέλτιον προσφέρῃ. 

᾽ τ» 

-.Ἂῃ- 
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“ευτέρα. 

ΠΔΑΤΩΝ ΖΔΊΟΝΥΣΙΩΙ ΕΥ̓͂ ΠΡΑΤΤΕΙ͂Ν. 

ΜΠΊΚΟΥΣΑ ᾿᾿ρχεδήμου ὅτι σὺ ἡγῇ χρῆναι περὶ σοῦ 
μὴ μόνον ἐμὲ ἡσυχίαν ἄγειν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐμοὺς 
ἐπιτηδείους, τοῦ φλαῦρόν τι ποιεῖν ἢ λέγειν περὶ 
σοῦ. 4Τωνα δὲ μόνον ἐξαίρετον ποιῇ. οὗτος δὲ ὁ 
λόγος σημαΐνει » τὸ Δέωνα ἐξαίρετον εἶγαι, ὅτι οὐκ 
ἄρχω ἐχὼ τῶν ἐμῶν ἐπιτηδείων. εἰ γὰρ ἦρχον ἐγὼ 
οὕτω τῶν τε ἄλλων καὶ σοῦ καὶ Δίωνος, πλείω ἂν 

ἣν ὑμῖν τε πᾶσιν ἀγαθὰ, τοῖς τε ἄλλοις Ἕλλησιν, 
ὡς ἐγώ φημι. νῦν δὲ μέγας ἐγώ εἰμι, ἐμαυτὸν παρέ- 
χὼν τῷ ἐμῷ λόγῳ ἑπόμενον. καὶ ταῦτα λέγω ὡς οὐχ 
ὑγιές τι υἰδρθδειφεόλόυ καὶ Ππολυξένου πρός σε εἰρη- 

κότων. ὧν φασὶ λέγειν τὸν ἕτερον, ὅτι ἀκούσαι Ὄλυμ- 

πιάσι πολλῶν τινῶν τῶν μετ᾽ ἐμοῦ σὲ κατηγοροὺ»- 
τῶν. ἴσως γὰρ ὀξύτερον ἐμοῦ ἀκούει. ἐγὼ μὲν γὰρ 
οὐκ ἤκουσα. χρὴ δὲ, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὑτωσί τε ποιεῖν 
τοῦ λοιποῦ, ὅταν τὶ τοιοῦτον λέγῃ τὶς περὸ ἡμῶν τι- 
γος γράμματα πέμψαντα, ἐμὲ ἔρεσϑαι. ἐγὼ γὰρ τὰ- 
ληϑὴ λέγειν οὔτε ὀκνήσω, οὔτε αἰσχυνοῦμαι. ἐμοὶ 
δὲ δὴ καί σοι τὰ πρὸς ἀλλήλους οὑτωσὶ τυχχάνει 
ἔχοντα. οὔτε αὐτοὶ ἀγνῶτες ἐσμὲν οὐδενὶ “Ελλήνων, 
ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὔτϑ ἡ συνουσία ἡμῶν σιγᾶται, μὴ 

ἘΠ Ὶ 
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: ᾿ Ἔ ὌΝ Ὁ). .-» ’ ἐ 
λανϑανέτω δὲ σε τι ουὃ εις ΤΟ ξΠειτοι ἸΡΟΟΥ, σι- 

γηϑήσεται. τοιοῦτοι οἵ παραδεδεγμένοι εἰσὲν αὐτὴν, 

ἅτε οὐκ ὀλίγην γεγενημένην, οὐδ᾽ ἠρέμα. τί οὖν δὴ 

λέγω; νυνὲ ἐρῶ, ἄνωϑεν ἀρξάμενος. πέφυκε ξυνιέναι 
ὩΣ 3 - 9 

εἰς ταὐτὸ φρύνησι: τὲ χαὶ δύναμις μεγάλη . χκαϊταῦτ 

ἄλληλ ἀεὶ διώκει καὶ ζητεῖ καὶ ξυ γγίνεται. ἔπειτα 
καὶ οὗ ἄνϑρωποι χαίρουσι περὶ τούτων αὐτοί τε δια- 

΄ ͵ ΄ 3 

λεγόμενοι καὶ ἄλλων ἀκούοντες ἕν τε ὑδίαις συνουσί- 
ΕῚ -- τ ς ᾿ ει 

αις καὶ ἐν ταῖς ποιήσεσιν. οἷον καὶ περὶ Ἰέρωνος ὁ- 
᾿ ὔ ͵ Ὁ ταν διαλέγωνται ἀγϑρωποι καὶ Παυσανίου τοῦ .1α- 

κεδαιμονίου, χαίρουσι τὴν Σιμωνίδου ξυνουσίαν πα- 
ἰ ε 2», “- ] 

θαφέροντες, ἅ τε ἔπραξε καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς" καὶ 

Περίανδρον τὸν Κορίνϑιον καὶ Θαλὴν τὸν Μιλὴ- 
ς - ν ῳ Ἁ , ΠΟ Ἅ.:} 

σιο»ν ὑμνεῖν εἰῶϑασιν ἀμα καὶ Περικλέα, καὶ Ανα- 
Ξ ἣ Ν - Ε Ν ᾿ ιῷ οὶ 
ξαγόραν" καὶ Κροῖσον αὖ, καὶ Σόλωνα, ὡς σοφοὺς 

καὶ Κῦρον, ὡς δυνάστην. καὶ δὴ ταῦτα μιμούμενον 
οἵ ποιηταὶ Κρέοντα μὲν καὶ Τειρεσίαν συνάγουσι, 

Πολύειδον δὲ καὶ ᾿Πίνω, ᾿γαμέμνονα δὲ καὶ ΙΝέστο- 
Ὺ , " ιν ἢ - 

ρα, καὶ ᾽Οδυσσέα καὶ Παλαμήδη. ὡς δ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, 
Ν ' Δο ΄ ὡὼ ω ε - 

καὶ Προμηϑεὰ 21] ταὐτῃ πὴ συνῆγον οἱ πρῶτον 
2 Υ͂ τ Α ᾿ ᾿ Ἁ 

ἄνθρωποι. τοὑτων δὲ τοὺς μὲν εἰς διαφορὰν, τοὺς 
3 3 ΒῚ ΄ Ὀ) Α ; ι ᾿ 59 

δ᾽ εἰς φιλίαν ἀλλήλοις ἰόντας" τοὺς δὲ, τοτὲ μὲν εἰς 

φιλέαν, τοτὲ δ᾽ εἰς διαφοράν" καὶ τὼ μὲν, ὅμονο- 
- ᾿ ι , 2!) νι - 

οὕντας, τὰ δὲ διαφερομένους ἀδουσι. πάντα δὴ ταῦ- 
Π 2 ει! 3 

τὰ λέγω, τόδε βουλόμενος ἐνδείξασϑαι, οτι οὐ», ἔπει- 

δὰν ἡμεῖς τελευτήσωμεν, καὶ οἵ λόγοι οἵ περὲὶ ἡμῶν τ ἰγωζη: ἀν ον ϑῳ 7 ΕἸ 
323 ὦ [“᾽ ἘΦ, ἼΣ ᾿ 9.ϑ ὦ 

αὐτῶν σεσιγήσονται. ὥστ ἐπιμελητέον αὐτῶν ἔστιν. 
᾿ , ᾿ ςε.»υ -΄ 

ἀνάγκη γὰρ, ὡς ἕοικδ, μέλειν ἡμῖν καὶ τοῦ ἕπειτα 

χοόνου" ἐπειδὴ καὶ τυγχάνουσι κατά τινὰ φύσιν οὗ 
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. 5 Π 5ω.: ᾽ ΠῚ ϑ ΠΤ ΥΝΝ 

μὲν ἀνδραποδωδέστατοι οὐδὲν φροντίζοντες αὐτοῦ, 
3 ͵ » - 9 

οἱ δ᾽ ἐπιεικέστατοι, πᾶν ποιοῦντες ὅπως ἂν εἰς τὸν 
’ 3 «' Π ) ι 

ἔπειτα χρόνον εὖ ἀκούωσιν. ὁ δὴ καὶ ἐγὼ τεκμήριον 
-Ὁ εἰ Π , - »"Ὕ» -“᾽᾿ 

ποιοῦμαι ὁτι ἔστι τὶς αἴσϑησις τοῖς τεϑνεῶσι τῶν 

ἐνθάδε. αἵ γὰρ βέλτισται ψυχαὶ μαντεύονται ταῦτα 
«τ , ς ᾿ ͵ 

οὕτως ἔχειν" αἱ δὲ μοχϑηρόταται οὐ φασι. κυριώ- 
τερα δὲ τὰ τῶν ϑείων ἀνδρῶν μαντεύματα, ἢ τὰὼ 
τῶν μή. οἶμαι δ᾽ ἔγωγε τοῖς ἔμπροσϑεν, περὶ ὧν λέ- 
γω, εἰ ἐξείη αὐτοῖς ἐπανορῶ ὠσασϑωι τὰς αὑτῶν 

’ 2 , «. ῇ 

συνουσίας, πάνυ ἂν σπουδάσαι ὥστε βελτίω λέγε- 
Ν ἐπ ΤΥ ἀν" οὐ ω ΓΕ τὰν, ι - 

σϑαι περὶ αὑτῶν ἢ νῦν. τοῦτο οὖν ἡμῖν ἔτι σὺν ϑεῷ 
"Ν γη. ’ 2) ι -»“Ὕ ᾿ 

εἰπεῖν ἔξεστιν, εἴτε ἄρα μὴ καλῶς πέπρακται κατὰ 

τὴν ἕμπροσθϑεν συνουσίαν, ἐπανορϑώσασθαι καὺ 
2 Ν ΄ Ἃ ᾿ ΄ ἈΝ Ἃ τ ἔργῳ καὶ λόγῳ. περὶ γὰρ φιλοσοφίαν φημὶ ἐγὼ τὴν 
5. ᾿ , «ε - ι 2» ᾿ -ο 

ἀληϑινὴν δόξαν ἔσεσϑαι" ἡμῶν μὲν ὄντων ἐπιεικῶν, 
’ ι 3 

βελτίω" φαύλων δὲ, τοὐναντίον. καέτοι περὶ τούτου 
ε » ἤ γῶν ΕῚ ᾿ 
ἡμεῖς ἐπιμελούμενοι, οὐδὲν ἂν εὐσεβέστερον πράτ- 

3.3 95 -Ὡ- ΒῚ ᾿ ε« Α - γ τοίμεν" οὐδ΄ ἀμελοῦντες, ἀσεβέστερον. ὡς δὴ δεῖ γἐ- 
γνεσϑαι, καὶ τὸ δέκαιον ᾿ ἔχει, ἐγὼ φράσω. ηλϑον 
ἐγὼ εἰς Σικελίαν, δόξαν ἔχων πολὺ τῶν ἐν φιλοσο΄ 

φίᾳ διαφέρειν: βουλόμενος δὲ ἐλϑεῖν εἰς Συρακού- 
-" «! Υ -Ὁ 

σας συμμάρτυρα λαβεῖν σε, ἵνα δὴ μοι τιμῷτο φι- 
’ Ἃ ; ς ᾿ .-Ὅ 2 , 

λοσοφία καὶ παρὰ τῷ πλήϑει. τοῦτο δ᾽ οὐκ εὐαγὲς 
πὸ ᾿ ᾿ 2 2) 3 ᾿ [τ 2Ὰ Ν 5 

μοι ἀπέβη. τὸ δ᾽ αἴτιον οὐ λέγω ὅπὲρ ἂν πολλοὶ εἴ- 
5 ὙΕΗΙ ο ) 3 ’ 

ποίεν, ἀλλ᾽ οτι ἐφαίνου οὐ πάνυ ἐμοὶ πιστεύειν οὐ" 
9 39 ᾿ , 9 ! ᾿ ΡΝ ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν πως ἀποπέμψασϑαι ἐϑέλειν, ἑτέρους δὲ 
μεταπέμψασθαι » αν ζητεῖν τὸ πρᾶγμα τί τὸ ἐμόν 
ἐστιν" ἀπιστῶν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. καὶ οἵ ἐπὶ τούτοις 
βοῶντες πολλοὶ ἤσαν, λέγοντες ὡς σὺ ἐμοῦ μὲν κα΄ 
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ταπεφρόνηκας, ἄλλα δὲ ἐσττούδακας. ταῦτα δὴ δια- 
βεβόηται. ὃ δὲ μετὰ ταῦτα δίκαιόν ἐστι ποιεῖν, ἅ-᾿ 
κουε" ἵνα σοὶ καὶ ἀποχρίνωμαν ὃ σὺ ἐρωτᾷς, πῶς 
γρὴ ἔχειν ἐμὲ καί σὲ πρὸς ἀλλήλους. εἰ μὲν ὅλως φι- 
λοσοφίας καταπεφρόνηκας, ἐᾷν χαΐρειν" εἶ δὲ παρ᾽ 
ἑτέρου ἀκήκοας, ἢ αὐτὸς βελτίονα εὕρηκας τῶν παρ᾽ 
ἐμοὶ, ἐκεῖνα τίμα. εἰ δ᾽ ἄρα τὰ παρ᾽ ἡμῶν σου ἀρέ- 
σκει, τιμητέον καὶ ἐμὲ μάλιστα. γῦν οὖν, ὥσπερ καὶ 
ἐξ ἀρχῆς, σὺ καϑηγοῦ. ἕψομαν δὲ ἐγώ. τιμώμενος 
μὲν γὰρ ὑπὸ σοῦ, τιμήσω σε" μὴ τιμώμενος δὲ, ἡσυ- 
χίαν ἕξω. ἕξτι δὲ, σὺ μὲν ἐμὲ τιμῶν, καὶ τούτου κα- 
ϑηγούμεγος, φιλοσοφίαν δόξεις τιμᾷν, καὶ αὐτὸ τοῦ- 
το ὃ, τι διεσκόπεις καὶ ἄλλως, πρὸς πολλῶν εὐδοξί- 

αν σοὶ οἴσει ὡς φιλοσόφῳ ὄντι. ἐγὼ δέ σε τιμῶν μὴ 
τιμῶντα, πλοῦτον δόξω ϑαυμάζειν τε καὶ διώκειν. 
τυῦτο δ᾽ ἴσμεν ὅτι παρὰ πᾶσιν ὄνομα οὗ καλὸν ἔχει. 
ὡς δ᾽ ἐν κεφαλαΐῳ εἰπεῖν, σοῦ μὲν τιμῶντος, ἀἄμφο- 
τέροις κόσμος" ἐμοῦ δὲ, ὄνειδος ἄμφοὶν». περὶ μὲν 
οὖν τούτων ταῦτα. Τὸ δὲ σφαιρίον οὐκ ὀρϑῶς ἔχει. 
δηλώσει δέ σοι “ἀρχέδημος, ἐπειδὰν ἔλϑῃ. καὶ δὴ καὶ 
περὶ τοῦδε ὃ τούτου τιμιώτερόν τ ἐστὶ καὶ ϑειότε- 
θ0», καὶ μάλα σφόδρ᾽ αὐτῷ δηλωτέον, ὑπὲρ οὗ σὺ 
πέπομφας ἀἁποροὗμεγος. φῆς γὰρ δὴ κατὰ τὸν ἐκεί- 
γου λόγον οὐχ ἱκανῶς ἀποδεδεῖχϑαΐ σοι περὶ τῆς 
τοῦ πρώτου φύσεως. φραστέον δή σοι δι᾽ αἵνιγι ιῶν" 

ἵν ἂν τι ἢ δέλτος ἢ πόντου ἢ γῆς ἔν πτυχαῖς πάϑῃ, 

ὃ ἀναγνοὺς μὴ γνῷ. ὧδε “γὰρ ἔχει" περὶ τὸν πάντων 
βασιλέα πάντ᾽ ἐστὶ, καὶ ἐκείνου ἕνεκα πάντα" καὶ 
ἐκεῖνο αἴτιον ἁπάντων τῶν καλῶν, δεύτερον δὲ, περὲ 
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τρῶς ἢ ἂν δι ὐὐεῖς ᾽ π᾿’ τῳ ἀπ σον πῆς ὦ ὁ δ 
τὰ δεύτερα, καὶ τρίτον περὶ τι τρίτα. ἢ ον ἄνϑρω- 
πίνη ψυχὴ περὴ αὐτὰ ὀρέγεται μαϑεῖν ποὶ ἀττα 
ἐστὶ, βλέπουσα εἰς τὰ αὑτῆς συγγενῆ, ὧν. οὐδὲν ἵκα- 
γῶς ἔχει. τοῦ δὴ βασιλέως πέρι καὶ ὧν εἶπον, οὐδὲν 
ἐστι τοιοῦτο. τὸ δὴ μετὰ τοῦτο ἡ ψυχὴ φησίν. ἀλλὰ 
ποῖόν τι μὴν τοῦτ᾽ ἐστὶν, ὦ παὶ Ζηιονυσίου καὶ Ζίω- 
οἷδος, τὸ ἐρώτημα, ὃ πάντων αἴτιόν ἐστι κακῶν; 

μᾶλλον δὲ ἡ περὶ τούτου ὠδὶς, ἐν τῇ ψυχὴ ἐγγιγνο- 
μένη" ἣν εἰ μή τις ἐξαιρεϑήσεται, τῆς ἀληϑείας ὄν- 
τῶς οὐ μήποτε τύχοι. σὺ δὲ τοῦτο πρὸς ἐμὲ ἐν τῷ 
κήπῳ ὑπὸ ταὶς δάφναις αὐτὸς ἔφησϑα ἐννενοηκέναι, 
καὶ εἶναι σὸν εὕρημα. καὶ ἐγὼ εἶπον ὅτι τοῦτο εἴ 
φαΐίνοιτό σοι οὕτως ἔχειν, πολλῶν ἂν εἴης λόδων ἐ ἐμὲ 

᾿ “ , 

ἀπολελυκώς. οὗ μὴν ἄλλῳ γέ ποτ᾽ ἔφην ἐντετυχηπέ- 
-“ Ω3 ε Υ ϑ ᾿ ς Υ [ 

γαν τοῦϑ' εὑρηκότι" ἀλλὰ ἡ πολλὴ μοι πραγματεία 
περὶ τοῦτ᾽ εἴη. σὺ δὲ ἴσως μὲν ἀκούσας του, τάχα 

2 . ω- ῳ δ᾽ ἂν ϑείᾳ μοίρᾳ κατὰ τοῦϑ᾽ ὥρμησας. ἔπειτα αὖ- 
τοῦ τὰς ἀποδείξεις ὡς ἕ δαί Ἶ ὃ ἃς ἀποδείξεις ὡς ἔχων βεβαίως, οὐ κατέδησας, 
5] ᾿ν ἍΝ 4. ι [οὶ τ ᾿ 2 Ν ᾿ 

ἀλλ ἄττεις τοτὲ μὲν οὕτω, τοτὲ δὲ ἀλλως, περὺ τὸ 
φανταζόμενον. τὸ δὲ, οὐδέν ἐστι τοιοῦτον. καὶ τοῦ- 

2 Χ ἢ ’ η7η323. ζ.»» ͵ τὸ οὔ σοὶ μόνῳ γέγονεν " ἀλλ᾽ εὖ ἴσϑι μηδένα πώπο- 
τὸ μοῦ τοπρῶτον ἀκούσαντα, ἔχειν ἄλλως πῶς ἢ οὕ- 

δι , 

τως κατ ἀρχάς. καὶ ὃ μὲν πλείω ἔχων πράγματα, ὃ 

δὲ, ἐλάττω, μόγις ἀπαλλάττονται" σχεδὸν δὲ οὐδεὶς 
2 κ . 

ολίγα. τούτων δὴ γεγονότων καὶ ἐχόντων οὕτω, σχε- 
δὸν, κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν, εὑρήκαμεν ὁ σὺ ἐπέστει- 
λας, ὅπως δεῖ πρὸς ἀλλήλους ἡμᾶς ἔγειν. ἐπεὶ γὰρ 
βασαγίζεις αὐτὰ, ξυγγιγνόμενός τξ ἄλλοις, καὶ πα- 

ραϑεώμεγος παρὰ τὰ τῶν ἄλλων, καὶ αὐτὼ καϑ' 
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αὗτὸ, νῦν σοι ταῦτά τε, εἰ ἀληϑὴς Ἷ βάσανος, 
προσφύσεται, καιὶ οἰκεῖος τούτοις τὲ καὶ ἡμῖν ἔσῃ. 
πῶς οὖν οὐ ταῦτ᾽ ἔσται καὶ πάντα ἃ εἰρήκαμεν; 
τὸν ᾿Ἰρχέδημον νῦν τε ὀρϑῶς ἐποίησας πέμψας" καὶ 
τὸ λοιπὸν, ἐπειδὰν ἔλϑῃ πρός σε, καὶ ἀπαγγείλῃ 
τὰ παρ᾽ ἐμοῦ, μετιὶ ταῦτα ἴσως ἄλλαι σὲ ἀπορίαι 
λήψονται. πέμψεις οὖν αὖϑις, ἂν ὀρϑῶς βουλεύῃ, 
παρ᾿ ἐμὲ τὸν -᾿ρχέδημον. ὁ δ᾽ ἐμπορευσάμενος, ή- 
ξεν πάλιν. καὶ τοῦτο ἐὰν δὶς 1) τρὶς ποιήσῃς, καὶ βα- 

σαγίσῃς τὰ παρ᾽ ἐμοῦ πεμφϑέντα ἱχαγῶς, ϑαυμά- 
ζοιμ' ἂν εἰ μὴ τὰ πρὶν ἀπορούμενα πολὺ σοι διοί- 
σευ ἢ τὰ νῦν. θαῤῥοῦντες οὖν ποιεῖτε οὕτως. οὐ μὴ 
γάρ ποτε τῆς ἐμπορίας ταὑτης οὔτε σὺ οὔτε “ρχέ- 

δημος ἐμπορεύσεται καλλίω καὶ ϑεοφιλεστέραν. εὐ- 
λαβοῦ μέντοι μήποτε ἐκπέσῃ ταῦτα εἰς ἀνθρώπους 
ἀπαιδεύτους. σχεδὸν γὰρ, ὡς ἐμοὺ δοκεῖ, οὐκ ἔστι 

τούτων πρὸς τοὺς πολλοὺς καταγελαστύτερα ἀκοὺ- 

σματα, οὐδ᾽ αὖ πρὸς τοὺς εὐφυεῖς ϑαυμαστότερά 
τε καὶ ἐνθουσιαρτιι πεθα. πολλάκις δὲ λεγόμενα 

καὶ ἀεὶ ἀκουόμενα καὶ πολλὰ ἕτη, μόγις, ὥσπερ 
χρυσός, ἐκκαϑαίρεται μετὰ πολλῆς πραγματείας. ὃ 
δὲ ϑαυμαστὸν αὐτοῦ γέγονεν, ἄκουσον. εἰσὶ γιὰρ 
ἄνϑρωποι ταῦτα ἀκηκοότες, καὶ πλείους. δυνατοὶ 

μὲν μαϑεῖν, δυνατοὶ δὲ μνημονεῦσαι, καὶ, βασανί- 
σαντες πάντη πάντως, κρῖναι, γέροντες ἤδη καὶ οὐκ 

ἐλάττω τριάκοντα ἐτῶν ἀκηκοότες " οἵ νῦν ἄρτι σφίσι 
φασὶ, τὸ μὲν τότε ἀπιστότατα δόξαντα εἶναι, νῦν πι- 
στότατα καὶ ἐναργέστατα φαΐγνεσϑαι' ἃ δὲ τότε πιστό - 



ο.ἃ.ε.Ρ.5 Σ 5.8. ἘΡΙΘΊΤ ΠΑ [Π, ἃ {91 
ῳ, 

τατα. νῦν τοὐναντίον. πρὸς ταῦτ᾽ οὖν σκοπῶν εὖ- 
λαβοῦ μήποτε σοὶ μεταμελήσῃ τῶν γὺν ἀναξίως ἐκ- 
πεσόντων. μεγίστη δὲ φυλακὴ, τὸ μὴ γράφειν, ἀλλ᾽ 
ἐκμανϑάνειν. οὐ γάρ ἔστι τὰ γραφέντα μὴ οὐκ ἐκ- 
πεσεῖν. διὰ ταῦτα οὐδὲν πώποτ᾽ ἐγὼ περὶ τούτων 
γέγραφα: οὐδ᾽ ἔστι σύγγραμμα “Πλάτωνος οὐδὲν, 
οὐδ᾽ ἔσται. τὰ δὲ νῦν λεγύὔμενα, Σωκράτους ἐστὶ, 
καλοῦ καὶ νέου γεγονότος. ἜἝἬῤῥωσο, καὶ πείϑου. 
καὶ τὴν ἐπιστολὴν ταύτην νῦν, πρῶτον πολλάκις ἀ- 
γαγνοὺς, κατάκαυσον. ταῦτα μὲν ταύτῃ. “Περὶ δὲ 

Πολυξένου ἐθαύμασας ὅτι οὐ πέμψαιμέ σοι. ἐγὼ 
δὲ καὶ περὶ υκόφρονος καὶ τῶν ἄλλων τῶν παρά 
σοι ὄντων λέγω καὶ πάλαι καὶ νῦν τὸν αὐτὸν λόγον, 
ὅτι πρὸς τὸ διαλεχϑῆναι, καὶ φύσει καὶ τῇ μεϑόδῳ 
τῶν λόγων πάμπολυ διαφέρεις αὐτῶν: καὶ οὐδεὶς 

αὐτῶν ἑκὼν ἐξελέγχεται, ὥς τινες ὑπολαμβάνουσιν, ἀλλ᾽ 
ἄκοντες. καὶ δοκεῖς ἱέντοι πάνυ μετρίως κεχρῆσϑαὶ τε 

αὑτοῖς καὶ δεδωρῆσϑαι. ταῦτα μὲν περὶ τούτων πολ- 
λὰ, ὡς περὶ τοιούτων. Φιλιστίωνι δὲ, εἰ μὲν αὐτὸς χρῇ, 
σφόδρα χρῶ" εἰ δὲ οἱόντε, Σπευσέππῳ χρῆσον, καὶ 
ἀπόπεμψον. δεῖται δὲ σοῦ καὶ Σπεύσιππος. ὑπέσχετο 
δέ μοι καὶ Φιλιστίων, εἰ σὺ ἀφῇς αὐτὸν, ἥξειν προ- 

ϑύμως ᾿1ϑήναζε. "τὸν ἐκ τῶν λατομιῶν εὖ ἐποίησας 

ἀφείς. ἐλαφρὰ δὲ ἡ δέησις καὶ περὶ τῶν οἰκετῶν αὖ- 

τοῦ, καὶ περὶ “Πγησίππου τοῦ Αρίστωνος. ἐπέστει- 
λας γάρ μοι, ἂν τις ἀδικῇ ἢ τοῦτον 1) ἐκείνους, καὶ 
σὺ αἴσϑη, μὴ ἐπιτρέψειν. καὶ περὶ “υσικλείδου τὰ- 
ληϑὲς εἰπεῖν ἄξιον. μόνος γὸὺρ τῶν ἐκ Σικελίας “4- 
ϑήναζε ἀφικομένων οὐδὲν μετεβάλετο περὶ τῆς σῆς 
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Σ Ἶ Ἰ νΑΣ 3 “Ὁ γ ; - καὶ ἐμῆς συνουσίας ᾿ἀλλ᾽ εἴτι ἀγαϑὸν, καὶ ἐπὶ τὸ 
βελτέω λέγων περὶ τῶν γεγονότων διατελεῖ. 

Τρ ἰτη. 

ΠΛΆΤΩΝ ΔΙΟΝΥΣΤΩΙι. 

ΠΙΓΛΔΤΩΝ Ζ]ιονυσΐον χαΐρειν ἐπιστεΐλας, ἀρ ὁρ- 

ϑος ἂν τυγχάνοιμι τῆς βελτίστης προσρήσεως ; Ἢ 

μᾶλλον, κατὰ τὴν ἐμὴν σινήϑειαν, γράφων εὖ πράτ- 

τειν, ὥσπερ εἴωϑα ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς τοὺς φίλους 
προσαγορεύειν; σὺ μὲν γὰρ δὴ καὶ τὸν ϑεὸν, ὡς 
ἤγγειλαν οἱ τότε ϑεωροῦντες, προσεῖπες ἐν ΖΙελφοῖς 

αὐτῷ τούτῳ ϑωπεύσας τῷ δήματι' καὶ γέγραφας, 
ὡς φασὶ, Χαῖρε, καὶ ἡδόμενον βίοτον διάσωζε τυ- 

ράνγου. ἐγὼ δὲ οὐδὲ ἀνθρώπῳ κλήσει, μὴ ὅτι δὴ 
ϑεῷ, παρακελευσαίμην ἂν δρᾷν τοῦτο. θεῷ μὲν, ὅτι 
παρὰ φὗσιν προστάττοιμ ἄν: {πόῤῥω γὰρ ἡδονῆς 
ἵδρυται καὶ λύπης τὸ ϑεῖον") ἀνθρώπῳ δὲ, ὅτι τὰ 
πολλὰ βλάβην ἡδονὴ καὶ λύπη γεννᾷ, δυσμαϑέαν 
καὶ λήϑην καὶ ἀφροσύνην καὶ ὕβριν τίκτουσα ἐν τῇ 
ψυχῆ. καὶ ταῦτα μὲν οὕτως εἰρήσϑω παρ᾽ ἐμοῦ περὶ 
τῆς προσρήσεως" σὺ δ᾽ ἀναγνοὺς αὐτὰ, ὅπη βούλει δέξα- 

σϑαι, ταὑτῃ δέχου. φασὶ δ᾽ οὐκ ὀλίγοι λέγειν σὲ πρὸς 
τινας τῶν παρά σε πρεσβευόντων, ὡς ἄρα σοῦ ποτε 
λέγοντος ἀκούσας ἐγὼ μέλλοντος τάς τε “Ελληνίδας 
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πόλεις ἐν Σικελίᾳ οἰκίζειν, καὶ Συρακουσίοις ἐπι- 

κουφίσαι τὴν ἀρχὴν, ἀντὶ τυραννίδος εἰς βασιλείαν 
μεταστήσαντα" ταῦτ ἄρα σὲ μὲν τότε διεκώλυσα, 
ὡς σὺ φῆς, σοῦ σφόδρα προθϑυμουμένου" νῦν δὲ 

Δίωνα διδάσκοιμι δοᾷν αὐτὰ ταῦτα, καὶ τοῖς διανο- 

ἦμασι τοῖς σοῖς τὴν σὴν ἀρχὴν ἀφαιροὐύμεϑά σε. σὺ 
δ᾽ εἰ μέν τι διὰ τοὺς λόγους τούτους ὠφελῇ, γιγγώ- 

σχεις αὐτός" ἀδικεῖς δ᾽ οὐδὲν ἐμὲ, τἀναντία τῶν γε- 
γομένων λέγων. ἄδην γὰρ ὑπὸ Φιλιστίδου καὶ ἀλ- 
λων πολλῶ» πρὸς τοὺς μισϑοφόρους καὶ εἰς τὸ Συ- 

ρακουσίων πλῆϑος διεβλήϑην, διὰ τὸ μένειν ἐν ἂ- 
κροπόλει. τοὺς δ᾽ ἔξωϑεν, εἴτι γίγνοιτο ἁμάρτημα, 
σῶν εἰς ἐμὲ τρέπειν, σὲ φάσκοντας τινὰς πάντα ἐμοὶ 

σείσεσϑαι. σὺ δ᾽ αὐτὸς οἶσϑα σαφέστατα τῶν πολι- 
τικῶν ἐμὲ σοὶ κοινῇ πραγματευσάμενον ἑκόντα Ολίγα 
δὴ κατ᾽ ἀρχὰς, ὅτε τὶ πλέον ποιεῖν ἂν φήϑην" ἀλλά 
τε βραχέα ἅττα καὶ περὶ τὸ τῶν νόμων προοίμια 
σπουδάσαντα μετρίως, χωρὶς ὧν σὺ προσέγραψας, 
ἢ τις ἕΐερος. ἀκούω γὰρ ὕστερον. ὑμῶν τινας αὐτὰ 

διασκευωρεῖν. δῆλα μὴν ἑκάτερα, ἔσται τοῖς τὸ ἐμὸν 
ῆϑος δυναμένοις κρίνειν. ἀλλ᾽ οὖν, ὅπερ ἀρτίως εἶ- 
πον, οὐ διαβολῆς ᾿προσδέομαι πρός τε Συρακουσί- 
ους, καὶ εἰ δὴ τινας ἑτέρους πείϑεις λέγων αὐτά" ἀλ- 
λὰ πολὺ μᾶλλον ἀπολογίας πρός τὸ τὴν προτέραν 

γενομένην διαβολὴν, καὶ τὴν νῦν μετ᾽ ἐκείνην μείζω 
φυομένην καὶ σφοδροτέραν. πρὸς δύο δὴ μου διτ- 
τὰς ἀναγκαῖον τἀ παύω τὰς ἀπολ ἰογίας. πρῶτον 

μὲν, ὡς εἰκότως σοὶ ἔφυγον κοινωνεῖν περὶ τὰ τῆς 
πόλεως πράγματα" τὸ δὲ δεύτερον, ὡς οὐκ ἐμὴν ταὺ- 
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την εἴρηκας συμβουλήν" οὐδὲ μέλλοντί σοι κατοκί- 
ζειν “Ἑλληνίδας πόλεις, ἐμποδὼν ἐ ἐμὲ γεγενῆσθαι. τὴν 
οὖν ἀρχὴν ὧν εἶπον περὶ προτέρων ἄχουε πρότερον. 
λϑον καλούμενος εἰς Συρακούσας ὑπό τε σοῦ καὺ 
Δίωνος" τοῦ μὲν, δεδοκιμασμένου παρ᾿ ἐμοὶ, καὶ 
ξένου πάλαι γεγονότος, ἔν ἡλικίᾳ δὲ ὄντος μέσῃ τὲ 

καὶ καϑεστηκυίᾳ (ὧν δὴ παντάπασι χρεία τοῖς γοῦν 
καὶ σμικρὸν κεκτημένοις, μέλλουσι περὶ τοσούτων 
ὅσα ἦν τότε τὰ σὰ, βουλεύεσθαι) σοῦ δὲ ὄντος μὲν 
σφόδρα γέου, πολλῆς δὲ ἃ ἀπειρίας οὔσης περὲ σετοῦύ- 
τῶν ὧν ἔμπειρον ἔδει γεγονέναι, καὶ σφόδρα ἀγνῶ- 
τος ἐμοί. τὸ μετὰ τοῦτο, εἴτ᾽ ἄνϑρωπος, εἶτε ϑεὸς, 

εἶτι τύχη τὶς μετὰ σοῦ Δίωνα ἐξέβαλε, καὺ ἐλείφϑης 
μόνος. ἀρ᾽ οὖν οἴει μοὺ τότε πολιτικῶν εἰναν κοιπ 
γωνίαν πρός σε; τὸν μὲν ἔμφρονα κοινωνὸν ἄπο- 
λωλεκότι, τὸν δὲ ἄφρονα ὁρῶντι μετὰ πονηρῶν καὶ 
πολλῶν ἀνϑρώπων καταλελειμμένον; . οὐκ ἄρχοντα, 
οἰόμενον δ᾽ ἄρχειν, ὑπὸ δὲ τοιούτων ἀνϑρώπων. ἀρ- 
χόμεγον; ἐν οἷς τί χρῆν ποιεῖν ἐμὲ; μῶν οὐχ ὅπερ 
ἐποίουν, ἀναγκαῖον ἐκ τῶν λοιπῶν; τὰ μὲν πολετι- 
κα χαίρειν ἐᾷν, εὐλαβούμενον τὰς ἐκ τῶν φϑόνων 
διαβολάς; ὑμᾶς δὲ πάντως, καΐπερ ἀλλήλων χωρὶς 

γεγονότας καὶ διαφόρους ὄντας, πειρᾶσθαι φίλους 
ἀλλήλοις ὁ ὅτι μάλιστα ποιεῖν τούτων δὴ καὶ σὺ μάρ- 

τυς, ὅτι τοῦτο αὐτὸ ξυντείγων οὔκ ἂν ῆκα πώποτε" 

καὶ μόγις μὲν, ὅμως, δ᾽ ὡμολογήϑῃ γῶϊν, πλεῦσαι 

μὲν οἴκαδε ἐμὲ, ἐπειδὴ πόλεμος ὑμῶς κατεῖχεν" εἰ- 
ρήνης δ᾽ αὖ γενομένης ἐλϑεῖν ἐ ἐμὲ τε χαὶ Ζίωνα εἰς 

Συρακούσας" σὲ δὲ καλεῖν ἡμᾶς. καὶ ταῦτα μὲν 
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οὕτως ἐγένειο τῆς ἐμῆς εἰς Συρακούσας ἀποδημίας 
πέρι τῆς πρώτης, καὶ τὴς πάλιν οἴκαδε σωτηρίας. τὸ 

δὲ δεύτερον, εἰρήνης γενομένης ἐχάλεις μὲ, οὐ κατὶὺ 

τὰς ὁμολογίας, ἀλλὰ μόνον ἴκειν ἐπεοστελλες" Δίωνα 

δ᾽ εἰσαῦϑις ἔφησϑα μεταπέμψεσϑαι. διὰ ταῦτα οὐκ 
ἤλϑον, ἀλλὰ καὶ Δίωνι τότ᾽ ἀπηχϑύμην. ᾧετο γὰρ 
εἶναι βέλτιον ἐλϑεῖν ἐμὲ, καὶ ὑπακοῦ σαί σοι. τὸ δὲ 
μετὰ ταῦτα, ὕστερον ἐνιαυτῷ, τριήρης ἀφίκετο καὶ 

ἐπιστολαὶ παριὶ σοῦ. τῶν δ᾽ ἐν ταῖς ἐπ  σθ λον  θομ. 

μάτων ἦρχεν, ὡς, ἂν ἀφ κῶμαι, τιὶ Δίωνος μοὶ 7γε- 
γήσοιτο πράγματα πάντα κατὰ γοῦν τὸν ἐμόν: μὴ 
ἀφικομένου δὲ, τὰἀναντία. αἰσχύνομαι δὴ λέγειν 
ὅσαι τότε ἐπιστολαὶ παρὰ σοῦ καὶ παρ᾽ ἄλλων ηλ- 

ϑον διά σε ἐξ ̓ Ιταλίας καὶ Σικελίας, καὶ παρ᾽ ὅσους 

τῶν ἐμῶν οἰκείων καὶ τῶν γνωρίμων: καὶ τιᾶσαυ δια- 
κελευόμεναί μοι ἱέναι, καὶ δεόμεναι σοὶ πάντως ἐμὲ 
πείϑεσθαι. ἐδόκει δὴ πᾶσιν, ἀρξαμένοις ἀπὸ Ζίω- 

γος, δεῖν ἐμὲ πλεῦσαι καὶ μὴ μαλϑακίζεσϑαι. καί- 
τοι τὴνϑ' ἡλικίαν αὐτοῖς προὐτεινόμην, καὶ περὶ 
σοὺ δεϊσχυριζόμην ὡς οὐχ οἱόστ' ἔσοιο ἀνταρκέσαι 
τοῖς διαβάλλουσιν ἡμᾶς, καὶ βουλομένοις εἰς ἔχϑραν 
ἐλϑεῖν. ἑἕώρων γὰρ καὶ τότε, καὶ νῦν δρῶ, τὰς με- 
γέλας οὐσίας καὶ ὑπερόγκους τῶν τὲ ἰδιωτῶν καὶ 

τῶν μονάρχων ἀχεδὸν, ὕσῳπερ ἂν μείζους ὦσι, το- 

σούτῳ πλείους καὶ μείζους τοὺς διαβάλλοντας, καὶ 

στρὸς ἡδονὴν μετὰ αἰσχρὰς βλάβης ὁμιλοῦντας, τρε- 
φούσας. οὗ κακὸν μεῖζον γεννᾷ πλοῦτός τὲ καὶ ἢ 
τῆς ἄλλης ἐξουσίας δύναμις. ὃ ὅμως δ᾽ οὖν πάντα ταῦ- 

τὰ χαΐρειν ἐάσας, ἦλϑον, διανοηϑεὶς ὡς οὐδένα δεῖ 
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τῶν ἐμῶν φίλων ἐμὲ αἰτιᾶσθαι ὡς διὰ τὴν ἐμὴν δαᾳ- 
ϑυμίαν τὰ σφέτερα πάντα, ἐξὸν μὴ ἀπολέσϑαι, διώ- 
λετο ἐλϑὼν δὲ, οἶσϑα γὰρ δὴ σὺ πάντα τὰἀντεῦϑεν 
ἤδη γενόμενα. ἐγὼ μὲν οὖν ἠξίουν δὴ που κατὰ τὴν 
ὁμολογίαν τῶν ἐπιστολῶν, πρῶτον μὲν κατάγειν 
“ἰωνὰ οἰκειωσάμενον" φράζων τὴν οἰκειότητα. ἣν 
εἰ ἐμοὺ τότε ἐπείϑου, τὐχ ἂν βέλτιον τῶν νῦν γεγο- 
ψότων ἔσχε καί σοι καὶ Συρακούσαις καὶ τοῖς ἄλλοις 
Ἕλλησιν, ὡς ἡ ἐμὴ δόξα μαντεύεται. ἔπειτα τὰ 4 ω- 
γος τοὺς οἰκείους ἔχειν ἠξίουν, καὶ μὴ διανείμασθαι 

τοὺς διανειμαμένους, οὖς οἶαϑα σὺ. πρὸς δὲ τοὺὐ- 

τοις, ᾧμην δεῖν τὸν κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἕχαστον εἰοϑότα 
αὐτῷ κομίζεσϑαι, καὶ μᾶλλον ἔτι καὶ οὐχ ἧττον 
ἐμοῦ παραγενομένου πέμπεσθαι. τούτων οὐδενὸς 
τυγχάνων, ἠξίουν ἀπιέναι. τὸ μετὰ ταῦτα ἕπειϑές 
μὲ μεῖναν τὸν ἐνιαυτὸν, φάσκων, τὴν Ζίωγνος ἀποδό- 

μένος οὐσίαν πᾶσαν, τὰ μὲν ἡμίσεα ἀποπέμψειν εἰς 
Κόρινϑον, τὰ δ᾽ ἀλλα τῷ παιδὲ καταλείψειν αὐτοῦ. 
πολλὰ ἔχων εἰπεῖν, ὧν ὑποσχόμενος οὐδὲν ἐ ἑποίη- 

σας, διὰ τὸ πλῆϑος αὐτῶν συντέμνω. τὰ γὰρ δὴ 

χρήματα σταντοι ἀποδόμενος, οὐ πείσας Δίωνα, φά- 
σκὼν οὗ πωλήσειν ἀνευ τοῦ πείϑειν, τὸν κολοφῶνα, 
ὦ ϑαυμάσιε, ταῖς ὑποσχέσεσιν ἁπάσαις γεανικώτα- 
τον ἐπέϑηκας. μηχανὴν γὰρ οὔτε καλὴν, οὔτε κομ- 
ψὴν, οὔτε δικαίαν, οὔτε ξυμφέρουσαν εὕὖρες ἐμὲ ἐχ- 
φοβεῖν, ὡς ἀγνοοῦντα τὰ τότε γιγνόμενα" ἵνα μη- 
δὲ ἐγὼ ζητοίην τὼ χρήματα ἀποπέμπεσϑαι. ἡνίκα 
γὰρ Ἡρακλείδην ἐξέβαλες, (οὔτε Συρακουσίοις δο- 
κοῦν δικαίως, οὔτ᾽ ἐμοὶ) διότι μετὰ Θεοδότου καὶ 
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Εὐρυβίου συνεδεήϑην σοῦ μὴ ποιεῖν ταῦτα, ταύτην 
" ἢ ΟῚ [ , 

λαβὼν ὡς ἱκανὴν πρόφασιν», εἶπες ὅτι καὶ πάλαν σοὶ 
- 3, - Υ τῇ το , ἢ ι Ν 

δῆλος εἴην σοῦ μὲν οὐδὲν φροντίζων, Δίωνος δὲ καὶ 
“Ὁ , ’ Ἃ 5 Γ ᾿ } Ὁ τῶ» Δίωνος φίλων καὶ οἰκείων. καὶ ἐπειδὴ γῦν Θεο- 

δύτης καὶ “Ἡρακλείδης ἐν διαβολαῖς εἶεν, οἰκεῖοι 
Ζίωνος ὄντες, πᾶν μηχανῴμην ὅπως οὗτοι μὴ δώ- 
σουσι δίκην. καὶ ταὐτα μὲν ταύτῃ περὶ τὰ πολιτικὰ 
κοιγωγίας τῆς ἐμῆς καὶ σῆς" καὶ εἴτινα ἑτέραν ἀλλο- 

τριότητα ἐνεῖδες ἐν ἐμοὶ πρός σε, εἰκότως οἵει ταὺ- 

τῃ πάντα ταῦτα γεγονέναι. καὶ μὴ ϑαύμαζε. κακὸς 
᾽ 2) Ὁ 5 τ᾿ 

γὰρ ἂν ἔχοντέ γε νοῦν ἀνδρὶ φαινοίμην ἐνδίκως, πει- 
σϑεὶς ὑπὸ τοῦ μεγέϑους τῆς σῆς ἀυχῆς, τὸν μὲνπα- 
λαιὸν φίλον καὶ ξένον, καλῶς πράττοντα διά σε, 

᾿ - ’ . , - Υ 
μηδὲν σοῦ χείρων, ἵνα οντως εἴπω, τοῦτον μὲν προ- 

δοῦναι, σὲ δὲ τὸν ἀδικοῦντα ἑλέσθαι καὶ πὰν δρᾷν 
ὅπη σὺ προσέταττες ἕγεχα χρημάτων δηλονότι. οὔ- 
δὲ γὰρ ἂν ἕτερον ἔφησεν αἴτιον τὶς εἶναι τῆς ἐμῆς 
μεταβολῆς, εἰ μετεβαλόμην. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ταὺ- 
τῃ γενόμενα τὴν ἐμὴν καὶ σὴν λυκοφιλίαν καὶ ἄκοι- 

9 Υ Ὁ ᾿ γωνίαν διά σε ἀπειργάσατο. σχεδὰν δ᾽ εἰς λόγον ὅ 
λόγος ἥκει μοὶ ξυνεχὴς τῷ νῦν δὴ γενομένῳ". περὶ 
οὗ μοι τὸ δεύτερον ἀπολογητέον ἐ ἕφη εἰναι. σκόπει 
δὴ καὶ πρόσεχε πάντως ἂν τι σοὶ ψεύδεσϑαιν δόξω, 

Ἂ ι 3 - ἢ Ὶ Γ͵ 3 μ καὶ μὴ τὰἀληϑῆ λέγειν. φημὶ γάρ σε, Αρχεδήμου 
παρόντος ἐν τῷ κήπῳ καὶ ᾿Αριστοχρέτου, σχεδὸν ἡ- 
μέραις πρότερον εἴκοσι τῆς ἐμῆς ἐκ Συρακουσῶν οἵ- 

᾿ « ω- ᾿ ᾿ καδ᾽ ἀποδημίας, ἃ νῦν δὴ λέγεις ἐμοὶ μεμῳφόμενον, 
ε ες Π Π ᾿ - 2] [ “ο 

ὡς Ηρακλείδου τὲ μοι καὶ τῶν ἄλλων πάντων μᾶλ- 
2. αν ΒῚ λον ἢ σοῦ μέλοι. καί μὲ τούτων ἐναντίον διηρώτη- 
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σας εἰ μνημονεύω, κατ ἀρχὰς οτ᾽ ἡλϑονῦ, κελεύων 
ι . . δ᾿» ι 

σὲ τὰς πόλεις τὰς Ελληνέδας μετοικίζειν. ἐγὼ δὲ συν»- 

ἐχώρουν μεμνῆσϑαι, καὶ ἕτι νῦν μον δοκεῖν ταῦτ᾽ 
εἶναι βελτιστα. ῥητέον δὲ, ὦ Ζιονύσιε, καὶ τοὐπὶ 
τούτῳ τότε λεχϑ έν. ἠρόμην γεὴρ δὴ σὲ πότερον αὖ- ᾿ 

ΓἼ - χ ς- 2 , 2! ἈΚ, 

τὸ τοῦτο σοὺ ἑυμβουλεύσαιμι μόνον, ἢ τι καὶ ἀλλο 
ἢ { ᾿ ι Χ ἢ 3 ᾽ , 

πρὸς τούτῳ. σὺ δὲ καὶ μάλα ἀπεκρίνω μεμηνιμένως 
« »-ὉὋὉ 5] ) ι ε 2) 

καὶ ὑβοιστικῶς εἰς ἐμὲ, ὡς ᾧου. διὸ τὸ τότε σοὶ 
ΓΥ ω [ 3’. ον 5 , «τῇ ᾿ 

υβοισμα νῦν ὕπαρ ἀντ ὀνείρατος γέγονεν. εἶπες δὲ 
"ΑΣΑ “- , 

καὶ μάλ ἀπλάστως γελῶν, εἰ μέμνημαι, ὡς παιδευ- 
ϑέντα μὲ ἐκέλευες ποιεῖν πάντα ταῦτα, ἢ μὴ ποιεῖν. 

ᾧ ) ᾿Ὶ -Ὁ 2 -Ὁ 

ἔφην ἐγὼ κάλλιστα μνημονεῦσαί σε. Οὐκοῦν παι- 
, 2) -- 2. - 3 κ ᾽ 

δευϑέντα, ἔφησϑα, γεωμετρεῖν; ἢ πῶς; καᾳγὼ τὸ 
3 - ) Ἄ 2 ν 5 Υ͂ 

μετὰ ταῦτα ὁ ἐπήει μοὲ εἰπεῖν οὐκ εἶπον, φοβού- 
᾽ - ες» ! , [4] 

μενος μὴ σμικροῦ ῥήματος ἕνεκα τὸν ἔχπλουν ὃν προσ- 
΄ , ἸᾺ ὩΣ χὰ δου 3 Υ ἑδόκων, “μὴ μοι στενὸς γίγνοιτο ἄντ᾽ εὐρυχωρίας. 

2 « «ε' , - » Γ 

ἀλλ οὖν ὧν ἕνεκα πάντ εἴρηται, ταῦτ᾽ ἐστί" μὴ μὲ 
’ ’ 3 Ψ δι «ει 

διάβαλλε, λέγων ὡς οὐκ εἴων ἐγώ σε πόλεις “Ελληνί- 

δας ἐῤδούσας ὑπὸ βαρβάρων οἰκίζειν, οὐδὲ Συρα- οὐερο 3 ορμὰς ) Σ “αὖθ 
) Υ̓ 2 Ἃ ι 

κουσίους ἐπικουφίσαι, βασιλείαν ἀντὶ τυραννέδος 
᾿ 3 ζ΄ Π 

μεταστήσαντα. τούτων γὰρ οὐχ ἧττον ἐμοὶ πρέπον- 
, ἣ Γ οω 

τα ἔχοις ἂν ποτὲ λέγων μοῦ καταψεύσασϑαι. πρὸς 
ΑἹ ’ , 327 

δὲ τούτοις, ἔτι σαφεστέρους τούὑτων εἰς ἔλεγχον λό- 
Σ ᾿ 2 , ᾿ 

γους ἐγὼ δοίην ἂν, εἴτις ἱκανὴ που φαίνοιτο κρίσις, 
Β] . ν . ᾿ 2 3 2) 2 

ὡς ἐγὼ μὲν ἐκέλευον, σὺ δ᾽ οὐκ ἤϑελες πράττειν αὖ- 
τά. καὶ μὴν οὐ χαλεπὸν εἰπεῖν ἐναργῶς ὡς ἦν ταῦ- 

} , 

τα ἀριστὰ πραχϑέντα καί σοι καὶ Συρακουσίοις καὺ 
΄ »"Ὕ 2) 5 » 3 ᾿ 5 

Σικελιώταις πᾶσιν. αλλ ᾧ τᾶν, εἰ μὲν φὴς μὴ εἰ- 
, 3 ᾿οὩὉὭ 5 2 

ρηκέναι, εἰρηκὼς ταῦτα, ἔχω τὴν δίκην" εἰ ὃ ὅμο- 
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λογεῖς, τὸ μετὰ τοῦτο ἡγησάμενὸς εἶναι σοφὸν τὸν 
Στησίχορον, τὴν παλενῳδίαν αὐτοῦ μιμησάμενος, ἐκ 
τοῦ ψεύδους εἰς τὸν ἀληϑῆ λόγον μετάστηϑι. 

Τετάρτη. 

ΠΛΆΤΩΝ ΔΊΩΝΙ ΣΥΡΑΚΟΥ͂ΣΙΩΙι 

ΕΥ̓ ΠΡΑΤΤΕΙ͂Ν. 

Οἴμαι μὲν φανερὲν εἶναι διὰ παντὸς τοῦ χρόγον 
τὴν ἐμὴν προϑυμίαν περὶ τὸς συμβεβηκυίας πρώ- 
ξεις" καὶ ὅτι πολλὴν εἶχον περὶ αὐτῶν σπουδὴν εἰς τὸ 

ξυμπερανϑῆναι, οὐκ ἄλλου τινὸς ἕνεκα μᾶλλον ἢ τῆς. 
ἐπὶ τοῖς καλοῖς φιλοτιμίας. νομίζω γὺρ δίκαιον ἐξ 

γαι τοὺς ὄντας τῇ ἀληϑείᾳ ἐπιεικεῖς, καὶ πράττον- 

τας τοιαῦτα, τυγχάνειν δόξης τὴς προσηκούσης. τὰ 

μὲν οὖν εἰς τὸ παρὸν, σὺν ϑεῷ εἰπεῖν, ἔχει καλῶς" 
τὶ δὲ περὶ τῶν μελλόντων, ὃ μέγιστος ἐστὲν ἀγών. 
ἀνδρείᾳ μὲν 7 γορ καὶ τάχει καὶ ῥώμῃ διενεγκεῖν, δό- 
ἀκὴν ἂν καὶ ἑτέρων εἶναι τιγῶν' ἀληϑείῳ δὲ καὶ 
δικαιοσύνῃ καὶ γα νμμρ καὶ τῇ περὶ πάντα 
ταῦτα εὐσχημοσύνῃ, ξυμφαΐέη τὶς ὧν τοὺς ἀντιποι- 

οὐμένους τὰ τοιαῦτα τιμᾷν, εἰκότως τῶν ἄλλων 
διαφέρειν. γὖν οὖν δῆλον μὲν ἐστιν ὃ λέγω" ἄνομι- 
ἰγήσκειν δὲ ὅμως δεῖ ἡμᾶς αὐτοὺς, ὅτι προσήκει, 
πλεὸν ἢ παίδων, τῶν ἀλλων ἀνϑρώπων διαφέρειν, 

Ῥχυα, Τὰ ὙΠ, Ι 
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τοὺς οἶσϑα δήπου. φανεροὺς οὖν δεὶ ἡμῶς γεγέ- 
σϑαι ὅτι ἐσμὲν τοιοῦτοι οἰοίπρρ φομέν" ἄλλως τῇ 
καὶ ἐπειδὴ, σὺν ϑεῷ εἰπεῖν, ῥῴδιον ἔσται. τοῖς μὲν 
γὰρ ἄλλοις συμβέβηκεν ἀναγκαῖον εἶναι πλανη 9 ἢ - 
γα! πολὺν τόπον, εἰ μέλλουσι γνωσθῆναι: τὸ δὲ 
νῦν ὑπάρχον περ σε, τοιοῦτόν ἐστιν ὥστε τοὺς ἐξ 
ἀπίσης τῆς οἰχόυμ ἕγης (ε καὶ γεαγικώτερόν ἐστιν 
εἰπεῖν) εἰς ἕνα τόπον ἀποβλέπειν" καὶ ἐν τούτῳ μώ- 
λιστα πρῦς σε. ὡς οὖν ὑπὸ πάντων ὁρώμενος, πὰα- 

ραὐκδμάξον τόν» τὸ “{υκοῦργον ἐκεῖνον ἀυγαῖον ἀπο- 
δείξων καὶ τὸν Κῦρον, καὶ εἴτις ἄλλος πώποτε ἔδο- 

ξεν Ἴϑει καὶ πολιτείᾳ διενεγκεῖν: ἄλλως τε καὶ ἐπει- 

δὴ πολλοὶ καὶ σχεδὸν ἅπαντες οἱ τῇδε λέγουσιν ὡς 

πολλὴ ἔστιν ἐλπὶς ἀγαιρεϑέντος ΖΙογυσίου διαφϑα- 

ρῆναι τὸ πράγματα, διὰ τὴν σὴν τὲ καὶ “ΗΠρακλεί- 
δου καὶ Θεοδότου καὶ τῶν ἄλλων γνωρίμων φιλοτι- 
μίαν. ἐμά  φύᾳ μῶν οὐν μηδεὶς εἴῃ τοιοῦτος" ἐὰν δ᾽ 

ἄρα καὶ γίγνηταί. τις, σὺ φαένου ἰατρεύων, καὶ 
πρὸς τὸ βέλτιστον ἐλϑοιτ' ἄν. ταῦτα δὲ ἴσως γε- 

λοῖον σοὶ φαίνεται εἶναι τὸ ἐμὲ λέγειν, διότι καὶ 
αὐτὸς οὐκ ἀγνοεῖς" ἐγὼ δὲ καὶ ἐν τοῖς ϑεάτροις δρῶ 

τοὺς ἀγωνιστὲς ὑπὸ τῶν παίδων ,παφοξυνομένους, 

μήτι δὴ ὑπό χα, τῶν φίλων, οὕς ὧν τις οἴηται μετιὰ 
σπουδῆς κατ εὔνοιαν παρακελεύεσθαι. γὺν οὖν αὖ- 
τοΐ τὲ ἀγωνίζεσϑε, καὶ ἡμῖν εἴτου δεὶ ἐπιστἔλλετϑ. 

τὰ δ᾽ ἐνθάδε παραπλησίως ἔχει καϑάπερ καὶ ὑμῶν 
παρόντων. ἐπιστέλλετε δὲ καὶ ὃ, τι πέπρακται ὑμῖν, 
ἢ πράττοντες τυγχάγετε. ὡς ἡμεῖς πολλὰ ἀκούοντες, 
οὐδὲν ἴσμεν. καὶ γῦν ἐπιστολαὶ παρὸ μὲν Θεοδότου 
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καὶ Ἡρακλείδου ἥκουσιν εἰς “ακεδαίμονα καὶ Α4ἴ- 
γιψαγ' ἡμεῖς δὲ, καϑάπερ εἴρηται, πολλὰ ἀπκούον- 
τες περὶ τῶν τῇδε, οὐδὲν ἴσμεν. ἐνθυμοῦ δὲ χαὲ 

ὅὃτι δοκεῖς τισιν ἐνδεεστέρως τοῦ προσήκοντος ϑε- 

φαπευτικὸς εἶναι. μὴ οὖν λανθανέτω σὲ ὅτι διὰ τοῦ 
ἀρέσκειν τοῖς ψεθφάπονον, καὶ τὸ πράττειν ἐστέν" ἡ 
δ᾽ αὐθάδεια, ἐρημίᾳ ξύγοικος. Εὐτύχει. 

Πὲέμπτη- 

ΠΑ͂ΛΑΤΩΝ ΠΕΡΖΘΊΚΙΑΙι » ΠΡΑΤΤΕΙΝ., 

ἔΐρφράζχωι μὲν συνεβούλευσα, καϑάπερ ἐπέστελ- 
λες, τῶν σῶν ἐπιμελούμενον, περὶ ταῦτα διατρί- 

θειν. δίκαιος δ᾽ εἰμὲ καὶ ξενικὴν καὶ ἱερὰν ξυμβου- 
λὴν λεγομένην συμβουλεύειν περέ τε τῶν ἄλλων ὧν 
ἂν φράζῃς, καὶ ὡς Εὐφραίῳ δεῦ τανῦν ἀρήσθοι. 

πολλὰ μὲν γὰρ ὃ ἀνὴρ χρήσιμος, μέγιστον δὲ οὗ καὶ 
οὺ νῦν ἐνδεὴς εἶ, διά τε τὴν ἡλικίαν, καὶ διὰ τὸ 
μὴ πολλοὺς αὐτοῦ πέρι ξυμβούλους εἶναι τοῖς νέοις, 
ἔστι γὰρ δὴ τις φωνὴ τῶν πολιτειῶν ἑκάστης, κα- 

ϑαπερεὶ τινῶν ζώω»" ἄλλη μὲν, δημοκρατίας, ἄλλη 
δ᾽ ὀλιγαρχίας" ἡ δ᾽ αὐ μοναρχίας. ταύτας φαῖεν 
μὲν ἂν ἐπίστασθαι πάμπολλοι, πλεῖστον δ᾽ ἀπολεί- 

πονται τοῦ κατανοεῖν αὐτὸς, πλὴν ὀλίγων δὴ τι- 
γῶν. ἥτις μὲν ὃν οὖν τῶν πολιτειῶν τὴν αὑτῆς φϑὲγ- 
γηταν φωνὴν πρός τε ϑεοὺς καὶ πρὸς ἄν ϑρώπους, 

3 
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καὶ τῇ φωνῇ τὰς πράξεις ἑπομένας ἀποδιδῷ, ϑαλ- 

λει τὸ αἰεὶ καὶ σώξεται" μιμουμένη δ᾽ ἄλλην, δια- 
φϑείρεται. πρὸς ταῦτ᾽ οὖν Εὐφραῖος σοὶ γίγνοιτ᾽ 
οὐχ ἥκιστα ἂν χρήσιμος, καίπερ πρὸς ἄλλα ὧν ἄγ 
δρεῖος. τοὺς γὰρ τῆς μοναρχίας λύχους οὐχ ἡκιστ 

αὐτὸν ἐλπίζω συνεξευρήσειν τῶν “περὶ τὴν σὴν δια- 

τριβὴν ὄντων. εἰς ταῦτ᾽ οὖν αὐτῷ χρώμενος, ὀνήσῃ 
τε αὐτὸς καὶ ἐκεῖνον πλεῖστα ὠφελήσεις. ἐὰδν δὲ τις 
ἀκούσας ταῦτα εἴπη, Πλάτων, ὡς ξοικξ, προσποι- 

εἴται μὲν τὰ δημοκρατίᾳ ξυμφέροντα εἰδέναι" ἐξὸν 
δ᾽ ἐν τῷ δήμῳ λέγειν καὶ συμβουλεύειν αὐτῷ τὰ βελ- 
τιίστα, οὐ πώποτε ἀναστῶς ἐφθέγξατο" πρὸς ταῦτ᾽ 

εἰπεῖν ἐστιν ὅτε Πλάτων ὀψὲ ἐν τὴ πατρίδι γέγονε, 
καὶ τὸν δῆμον κατέλαβεν ἤδη πρεσβύτερον, καὶ εἰ- 
ϑισμένον ὑπὸ τῶν ἔμπροσϑεν πολλὰ καὶ ἀνόμοια 
τῇ ἐκείνου ξυμβουλῃ πράττειν. ἐπεὶ πάντων ἂν ἡ, δι- 
στα, καϑάπερ πατρὶ, συνεβούλευεν αὐτῷ, εἰ μὴ 
μάτην μὲν κινδυνεύσειν ἄετο, πλέον δ᾽ οὐδὲν ποιὴ- 
σειν, ταὐτὸν δὴ οἴιαι δὸ σαι ἂν καὶ τὴν ἐμὴν ξυμ- 
βουλὴν. εἰ γὺρ δύξαιμεν ἀνιάτως ἔχειν, πολλὰ ἂν 
χαίρειν ἡμῖν εἰπὼν, ἐκτὸς ἂν γίγνοιτο τῆς περὲ ἕμὲ 
καὶ τὰ ἐμὰ ξυμβουλῆς. 
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Ἕκτη: 

ΠΛΑΤΩΝ ἙΡΜΕΙΑ͂Ι, ΚΑΙ ἘΡΑΣΤΩι ΚΑΙ 

ΚΟΡΙΣΚΩι, ΕΥ̓ ΠΡΑΤΎΤΉΕΙΝ. 

ἽΕΜΟΙ φαένεται ϑεῶν τὶς ὑμῖν τύχην ἀ)αϑὴν, ἂν 

εὖ δέξησϑε, εὐμενῶς καὶ ἱκαγῶς παρασκευάζειν. οἵ- 
κεῖτε γὰρ δὴ γεέτονές τε ὑμῖν αὐτοῖς, καὶ χρείαν 
ἔχοντες ὥστϑἮ ἀλλήλους εἰς τὸ μέγιστα ὠφελεῖν. Ἔρ- 
μείᾳ ! μὲν γὰρ οὔτε ἵππων πλῆθος, οὔτε ἄλλης πολε- 
μικῆς συμμαχίαρ' οὐδ᾽ αὖ χφυσοῦ προσγενομένου 
γένοιτ᾽ ἂν μείζων εἰς τὰ πάντα δύναμις, 2) φίλων 

βεβαίων τε καὶ ἦϑος ἐ ἐχόντων ὑγιές. ᾿Εράστῳ δὲ καὶ 
Κορίσκῳ, πρὸς τῇ τῶν εἰδῶν σοφίᾳ τῇ καλῇ ταύτῃ 
φήμ᾽ ἐγὼ, καίπερ γέρων ὧν, προσδεῖν σοφίας, τῆς 

περὸ τοὺς πονηροὺς καὶ ἀδίκους φυλακτικῆς καὶ τι- 

γος ἀμυντικῆς δυνάμεως. ἄπειροι γάρ εἶσι, διὰ τὸ 

μεϑ᾽ ἡμῶν, μετρίων ὄντων καὶ οὗ κακῶν, συχνὸν 
διατετριφέναι, τοῦ βίου. διὸ δὴ τοὑτων προσδεῖν 
εἶπον, ἵνα μὴ ἀναγκάζωνται τῆς ἀληϑινῆς μὲν ἄμε- 

λεῖν σοφίας, τῆς δὲ ἀνϑρωπίνης τε καὶ ἀναγκαίας 

ἐπιμελεῖσθαι μειξόγως ἢ δεῖ. ταύτην δ᾽ αὐ τὴν δὺ- 
γαμιεν “Ἑρμείας μοὶ Φαίνεται φύσει Τε (ὅσα μήπω 

τι γεγοκότη καὶ τέχνῃ δι’ ἐμπειρίας εἰληφέναι. τὸ 
οὖν δὴ λέγω; » σοὶ μὲν “ρμεία, πρπειθαμεδος ᾿Ερά- 

στου καὶ Κορίσκου πλέονα ἢ σὺ, φημὶ καὶ μηνύω 
καὶ μαρτυρῶ μὴ ῥάδιος εὑρήσειν σὲ ἀξιοπιστότερα 
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ἐαρ ρα μέθας, οὐδόν 5) " ᾿ . 
ἤϑη τούτων τῶν γειτόνων. ἔχεσϑαι δὴ παντὶ ξυμ- 
βουλεύω δικαίῳ τρόπῳ τούτων τῶν ἀνδρῶν, μὴ πώ- 

" 5 

ρεργον ἡγουμένῳ" Κορίσκῳ δὲ καὶ Εράστῳ πάλιν Ερ- 
᾿ ᾽ Ἷ 3 »" 

μείου ἀντέχεσθαι ξύμβουλος εἰμὴ, καὶ πειρᾶσθαι 
-- 2 ψ᾿ 5 μ 5 Ψ ΠῚ ᾽ Γ 

ταῖς ἀνϑέξεσιν ἀλλήλων εἰς μίαν ἀφικέσϑαι φιλίας 
2 Ἱ ς ῳ " 

ξυμπλοκὴν. ἂν δὲ τις ὑμῶν ἀρὰ ταύτην πὴ λύειν δο- 
) (τὸ γὰρ ἀνθρώπινον οὐ παντάπασι βεβαιον)ὴ δεῦ κῇ (τὸ γὰρ 6 )9εὺυ- 

15. ᾿. ΨΥ Ν Ἁ Σ ᾿ ἢ .. 

ρο παρ᾽ ἐμὲ καὶ τοὺς ἐμοὺς πέμπετε μομφῆς κατή- 
2 ΝῚ ι 2 -ἷ’΄ 4 

γοόρον ἐπιστολὴν. οἶμαν γὺρ δίκῃ τὲ καὶ αἰδοῖ τοὺς 
3 ς “ } -Ὁ γΑ Υ͂ ΝῚ ῇ ᾿Ὶ 

παρ ἡμῶν ἐντεῦθεν ἐλθόντας λόγους, ἐν μή τι τὸ 
λυϑὲν μέγα τύχοι γενόμενον, ἐπῳδῆς ἡστινοσοῦν 
μᾶλλον ἂν συμφῦσαι καὶ συνδῆσαν πάλιν εἰς τὴν 

“᾿᾿ἊΓ, ΄ ᾿ . ᾿ εν Ω 
προὐπάρχουσαν φιλότητά τὸ καὶ κοινωνίαν. ἣν, ὅ- 

᾿ -ᾧ ΓΝ Ἃ - 

τὰν μὲν φιλοσοφῶμεν ἀπαντες ἡμεῖς τε καὶ ὑμεῖς, 
. } ς΄ ἢ 

ὅσον ἂν δυνώμεθα, καὶ ἑκάστῳ παρείκῃ, κύρια τιὶ 
4 , 

- ᾿ ’ 3» ᾿ “ΑΝ τ - ωῳ 

γῦν κεγρῃσμῳδημένα ἔσται. τὸ δὲ ἂν μὴ δρῶμεν ταῦ- 
2 2 ΄σ ᾿ 59 

τα, οὐκ ἐρῶ. φήμην γὸρ ἀγαϑὴν μαντεύομαι, καὶ 
Ἂς 4 - προ « ν Π 3 Ν] ι Υ͂ 2 4 

φημὶ δὴ ταῦϑ' ἡμᾶς πάντ ἀγαϑὰ ποιήσειν, ἂν ϑεὸς 
ἐθέλῃ. Ταύτην τὴν ἐπιστολὴν πάντας ὑμᾶς τρεῖς 

-Ὁ 3 ᾿ 

ὄντας ἀναγνῶναι χρὴ μάλιστα μὲν ἀϑρόους, εἰ δὲ 
ς τῇ 2 ΕἸ ᾿ 

μὴ, κατὰ δύναμιν ὡς οἱόντ᾽ ἐστὲ πλειστάκις. καὶ 
χρῆσϑαι συνϑήκῃ καὶ νόμῳ κυρίῳ, ὅ ἐστι δίκαιον" 
“ -- « ΕῚ Ἁ -Ὁ «Ὁ 

ἐπομνύντας σπουδῇ τε ἁμα μὴ ἀμούσῳ καὶ τῇ τῆς 
σπουδῆς ἀδελφῇ παιδείᾳ, καὶ τὸν τῶν πάντων ϑεὸν 

“-“ᾧ ͵ α΄ ΄-Ὁ- 

ἡγεμόνα τῶν τὸ ὄντων καὶ τῶν μελλόντων, τοῦ τὸ 
ἡγεμόνος καὶ αἰτέου πατέρα. κύριον ἐπομνὑντας" ὃν, 

΄ω 3 Ὁ Ξ ἄν ὄντως φελοσοφῶμεν, εἰσόμεϑα πάντες σαφῶς, εἰς 
2 

δύναμιν ἀνθρώπων εὐδαιμόνων. 
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Ἑβδόμη: 

ΠΛΆΤΩΝ ΤΟΙ͂Σ ΔΊΩΝΟΣ ΟἸΚΕΙΟΙ͂Σ ΤΕ 
ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΙΣ, ΕΥ̓͂ ΠΡΑΤΊΎΕΙΝ. 

-Ἶ ἢ δ᾿: γω - τ Ὑ ὋὁὋὁ᾽ » ἢ  πεστείλατέ μοι νομίζειν δεῖν τὴν διάνοιαν ὑμῶν 
ἮΝ, ᾿ » ιν 59, 5 Ἃ Υ͂ Ἃ τ Ν 
εἰναν τὴν αὐτὴν ἣν εἶχε καὶ Ζίων. καὶ δὴ καὶ κοι- 

“Ὁ ᾽ ᾿ τί 5 5» 

γ»ωγϑδὶὲν διεχελεύεσθε μοι, καϑόσον οἱόστε εἰμὺ ἔργῳ 
λ» "».γὙ ΕἾ ᾿ «. 5 . ςι γι» Νι ἥ ΄ ᾿ 

καὶ λόγῳ. ἐγὼ δὲ, εἰ μὲν δόξαν καὶ ἐπιϑυμίαν τὴν 
9 ᾿᾽ 2» . «- Π ΗΝ . 

αὐτὴν ἔχετε ἐχείνῳ, ξύμφημν κοινωνήσειν" εἰ δὲ μὴ, 
Ν 3. τ ΄ 

βουλεύσεσθαι πολλάκις. τίς δ᾽ ἣν ἡ ἐκείνου διάνοια 
ἊΣ ᾽ ’ ΨΨ. 3 3 ῳ 9 Ὄ 4« φ»"» 

καὶ ἐπιϑυμία, σχεδὸν οὐκ εἰκάζων, ἀλλ᾽ ὡς εἰδὼς 
- 3 2 [4 ) 5 ι 5 

σαφῶς, εἴποιμ ἂν. Ὁτὲ γὰρ κατ ἀρχᾶς εἰς Συρα- 
Υ͂ Α ΔΙ 

κοῖσας ἐγὺ ἀφικόμην, σχεδὸν ἕτη τετταράκοντα γε- 
᾿ Α͂ν κα «' -Ὁ ς »- 

γονὼς, Δίων εἰχε τὴν ἡλικίαν ἣν τανῦν Ϊἱππαρῖγνος 
Π εὶ ᾿ ὝΨΙ " 

γέγονε" καὶ ἢν ἔσχε τότε δύξαν, ταύτην καὶ διετδλε- 
Ψ, , 3) »ὋΣ ) ’ “ἢ 

δὲν ἔχων, Σνρακουσίους οἴεσῆαι δεῖν ἐλευϑέρους εἰ- 
3 ὩΣ ι 

γαι, κατὰ νόμοις τοὺς ἀρίστους οἰκοῦντας. ὥστε 
μ᾽ ᾿ , -Ὁ - 

οὐδὲν ϑανυμαστὸν εἴτις ϑεῶν καὶ τοῦτον εἰς τὴν “ὑ- 
᾿ Ἀ Ἂν ; 

τὴν δόξαν περὶ πολιτείας ἐκείνῳ γεγέσϑαι σύμφωνα 
3 Ὁ “-" -Ὁ 

ποιήσειε. τίς δ᾽ ἡ» ὃ τρόπος τῆς γενέσεως αὐτῆς οὐκ 
5 - » - Π Π Π «» 

ἀπάξιον ἀκοῦσαι τέῳ καὶ μὴ νέω. πειράσομαι δὲ ἐξ 
.-Φ ΝΑ 2 νς ἐν 4“ ΠῚ ΡΥ - ἀχσο [ 2.) Ἂ ᾿ 

ἀρχῆς αὐτὴν ἐγὼ πρὸς ὑμᾶς διεξελθεῖν. ἔχει γιὰρ 
, -Ὁ ᾽ ΕῚ ͵ "-Ὸὦᾧ΄ ᾿ 39 ᾿ 

κιχίρὴν τανῦν, γέος ἐγα) ποτὲ ὧν πολλοῖς δὴ ταὐτὸν 
2» ΡΝ πὰ γι. Ψ Ὁ ᾿ ἐπαϑον" φήθϑην, δ ϑᾶττον ἐμαυτοῦ γενοίμην κὺ- 

δα ν Ἃ, ῃ " Ὁ ’ 532 Δ 35» ᾿ 

θιος, ἐπὶ τὰ κοιγὰ τῆς πόλεως εὐϑὺς τέναι. καὶ μοι 
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τύχαι τινὲ ς τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων τοιοῖδε πα- 
θέπεσον. ὑπὸ πολλῶν γιὶὰρ τῆς τότε πολιτείας λοιδο- 

ρουμένης, μεταβολὴ γίγνεται" καὶ τῆς μεταβολῆς εἷς 
καὶ πεντήκοντα τινὲς ἄνδρες προὔστησαν ἄρχοντες: 
ἕνδεκα μὲν, ἐν ἄστει, δέκα δ᾽ ἐν Πειραιεῖ; περί τι 

ι ς ᾽ ω - ἡρει - 7 

ἀγορὰν δκάτεροι τούτων, ὃσά τ᾿ ἐν τοῖς ἄστεσι διοι- 
Ὁ ἢ ͵Ἵ ’ 

κεῖν ἔδει. τριάκοντα δὲ πάντων ἄρχοντες κατέστη- 
3 Ξ - 3 

σαν αὐτοχρώτορες. τοὐτων δὴ τινες οἰκεῖοί τὸ ὄντες 
καὶ γγώριμοι ξἑτύγχανον ἐμοί καὶ δὴ καὶ παρεκά- 

32 2 ’ λουν εὐθὺς ὡς ἐπὶ προσήκοντα πράγματα μέ. καὶ 
ἐγὼ ϑαυμαυτὸν οὐδὲν ἔπαϑον ὑπὸ »εότητος. ῳὴ- 
ϑὴην γὰυ αὐτοὺς ἕκ τινος ἀδίχου βίου ἐπὶ δίκαιον ' ξ ͵

 ᾿ « 

τρόπον ἄγοντας διοικήσειν δὴ τὴν πόλιν. ὥστε αὖ- 
-΄Ὺῃ »ἡὔᾧἷρ ΄ωῳυ ἷ 

τοῖς σφόδρα προσεῖχον τὸν γοῦν, τί πράξοιεν. καὶ 
- » ψ Ἂ 32) 3 ᾽ 3 πὸ ΠΣ ΔΙΣΙΑ͂Σ 

ὁρῶν δὴ που τοὺς ἀνδρας ἐν χρόγῳ οὁλέγῳ χρυσῆν 
“«- 4 7 , 

ἀποδείξαντας τὴν ἔμπροσϑεν πολιτείαν, τά τε ἀλλα 
Ἁ Ἁ Υ͂ 2, 2 Ἃ ι ᾿ς Ὁ ἣν Ἴ «, Νὰ καὶ φίλον ἀνδρα ἐμοὶ πρεσβύτερον Σωκράτη (ον ἐγὼ 

3 2 Ὁ» 7 τῇ τ “ 

σχεδὸν οὐκ ἂν αἰσχυνοίμην εὐπὼν δικαιότατον εἰναι 
τῶν τότε) ἐπί τινα τῶν πολιτῶν μεϑ' ἑτέρων ἕπεμ- 

ἍῸ ς 3 9 ᾽ ΤΊ ΕΙ ὃ ̓ ᾽ 
σον, βίᾳ ἄξοντα ὡς ἀποθανούμενον" ἵνα δὴ μετέ- 

ο 2 -Ὁ ’ ’ 

χοι τῶν πραγμάτων αὐτοῖς, εἴτε βούλοιτο, εἴτε μή. 
«ς 2 9 ΑΙ Υ͂ “ ᾿ ’ Ω,.Ὁ 

ὃ δ᾽ οὐ" ἐπείϑετο. πᾶν δὲ παρεκινδύνευσε παϑεῖν 
Ὁ ; Ι ει « 

σιοὶν ἀνοσίων αὐτοῖς ἔργων γενέσθαι κοινωνός. α δὴ 
’ -Ὁ , 29.»0ῴ(ῺΗυᾧ͵; ωο- 3 

σιάντα καϑορῶν, καὶ εἴτιν ἀλλα τοιαῦτα οὐ σμικρὰ, 
“ ΒῚ 2 5 ἃᾧ 

ἐδυσχέρανά τε καὶ ἐμαυτὸν ἐπανήγυγον ἀπὸ τῶν τότε 
κακῶν. χρόνῳ δὲ οὐ πολλῷ μετέπεσε τὰ τῶν τριάκοντά 

Ἀ ΝΣ ς 7 ’ μ ᾿ 
τὸ χαὶ πᾶσα ἡ τότε πολιτεία. πάλιν δὲ, βραδύτερον 

μὲν, εἷλκε δὲ με ὅμως ἢ περὶ τὸ πρβαττερι τιὰ κυινιὶὶ καὶ 
πολιτικὰ ἐπιϑυμία. ἣν οὖν καὶ ἐν ἐκείνοις, ἀτε τε- 
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'χαραγμένοις, πολλὰ γιγνόμενα ἅ τις ἂν δυσχεράνειεν. 
καὶ οὐδὲν τι ϑαυμαυστὸν ἢν τιμωρίος ἐχϑρῶν γίγνε- 

σϑαι τινῶν τισι μείζους ἐν μεταβολαῖς " καίτοι πολ- 

᾿λὴ γε ἐχρήσαντο οὗ τότε κατελϑόντες ἐπιεικείᾳ. κατὰ 

δὲ τινα τύχην αὖ τὸν ἑταῖρον ἡμῶν. Σωκράτη τοῦ- 
τὸ» δυναστεύοντες τιγὲς εἰσάγουσιν εἰς δικαστήριον, 
᾿ἀγοσιωτάτην αἰτέαν ἐπιβάλλοντες, καὶ πάντων ἢπι- 

στὰ Σωχράτει προσήκουσαν. ὡς ἀσεβῆ γὰρ οἱ μὲν 
εἰσήγαγον" οὗ δὲ κατεψηφίσαντο καὶ ἀπέκτειναν 
τὸν τότε τῆς ἀνοσίου ἀγωγῆς οὐκ ἐθελήσαντα με- 
τασχεῖν περὶ ἕνα τῶν τότε φευγόντων φίλων, ὅτε 
φεύγοντες ἐδυστύχουν αὐτοί. σκοποῦντι δὴ μοιταῦ- 
τά τε καὶ τοὺς ἀνϑρώπους τοὺς πράττοντας τὰ πο- 
πιτικα, καὶ τοὺς νόμους 78 καὶ ἔϑη, ὅσῳ μίελδι δι- 

«σκόπουν, ἡλικίας τε εἰς τὸ πιρόσϑεν προύβαινον, 
τοσούτῳ χαλεπώτερον ἐφαίνετο ορϑῶς εἶναί μοι τὰ 
"πολιτικὰ διοικεῖν. οὔτε γὰρ ἄνευ φίλων ἀνδρῶν καὶ 
ἑταέρων πιστῶν οἷόνε εἶναι πράττει»" οἷς οὐϑ᾽ ὑ- 
“πάρχοντας ἣν εὑρεῖν εὐπετές " (οὐ γὰρ ἔτι ἐν τοῖς 
“τῶν πατέρων ἤϑεσι καὶ ἐπιτηδεύμασιν ἢ πόλις ἡ ἡμῶν 
διῳκεῖτο") καινοὺς τὸ ἄλλους ἀδύνατον ἢν κτᾶσϑαε 

μετά τινὸς ῥᾳστώνης. τῷ τε τῶν νόμων γράμματα 
καὶ ἔϑη διεφϑείρετο, καὶ ἐπεδίδου ϑαυμαστὸν ὅσον. 
ὥστὸ με, τοπρῶτον πολλῆς μεστὸν ὄντα ὁρμῆς ἐπὸὴ 

τὸ πράττειν τιὰ κοινὰ, βλέποντα εἰς ταῦτα, καὶ φδ- 
ϑόμενα ὁρῶντα πάντη πάντως, τελευτῶντα ἰλιγγιᾷν" 
καὶ τοῦ μὲν σκοπεῖν μὴ ἀπουτῆναι, βήποτε ἄμεινον 

ἂν γέγνοιτο περί τὸ αὐτὰ ταῦτα καὶ δὴ καὶ περὺ τὴν 
πᾶσαν πολιτείαν" τοῦ δὲ πράττειν αὖ περιμένειν 
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αἰεὶ καιρούς. τελευτῶντοι δὲ νοῆσαι περὶ πασῶν τῶν 
γῦν πόλεων, ὅτι παχῶς ξύμπασαι πολιτεύονται. τὰ 

γὰρ τῶν νόμων αὐταῖς σχεδὸν ἀνιάτως ἔχοντα ἐστὶν, 
ἄνευ παρασκευῆς θαυμαστῆς τινος μετὰ τύχης. λέ- 
γει» τὸ ἡναγκάσϑην, ἐπαινῶν τὴν ὀρϑὴν φιλοσο- 
φίαν, ὡς ἐκ ταύτης ἐστὶ τά τε πολιτνκὰ δίχαια καὶ 
τὰ τῶν ἰδιωτῶν πάντα κατιδεῖν. καιρῶν οὖν οὗ λὴ- 
ἕξειν τὸ ἀνϑρώπινα γένη: πρὶν ἂν ἢ τὸ τῶν φλῦθσδ. 
φούντων ὀρϑῶς γε καὶ ἀληϑῶς γένος εἰς ἀρχὸς ἔλθῃ 

τὸς πολιτικας, 2) τὸ τῶν δυναστευόντων ἕν ταῖς πό- 

λεσιν ἔκ τινὸς μοίρας ὃείας ὄντως φιλοσοφήση. ταὺ- 
τὴν δὴ τὴν διάνοιαν ἔχων εἰς Ἱταλίαν τὲ καὶ Σικες 
λίαν ἦλθον, ὅτε πρῶτον ἀφικόμην. ἐλθόντα δὲ με 
ὄ ταύτῃ λεγόμενος αὖ βίος εὐδαίμων, ᾿Ιταλιωτικῶν 
τε καὶ Συρακουσίων τραπεζῶν πλήρης, οὐδαμῆὴ οὐ- 
δαμῶς ἤρεσε" δίς τε τῆς ἡμέρας ἐμπιπλάμενον ζῆν, 
καὶ μηδέποτε κοιμώμενον μόνον νύκτωρ " καὶ ὅσα 
τούτων ἐπιτηδεύματα ξυγέπεταν τῶν βίων, ἐκ γὸὺρ 
τούτων τῶν ἐθῶν οὔτ᾽ ἂν φρόνιμος οὐδεὶς ποτὲ γε- 
ψέσϑαι τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν ἀνθρώπων ἐκ νέου ἐπι- 
τηδεύων δύναιτο, οὐ ϑ᾽ οὕτως ϑαυμαστῇ φύσει κρα- 
ϑήσεται" σώφρων δὲ οὐδ᾽ ἂν μελλήσαι ποτὲ γεγἕ- 
σϑαι. καὶ δὴ καὶ περὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς ὁ αὐτὸς λό- 

γος ἂν εἴη. πόλις τε οὐδεμία ἂν ἠρεμήσαι κατὰ γό- 
μοὺς οὐδ᾽ οὗστινασοῦν, ἀνδρῶν οἰομενὼν ἀν ολίς 
ὔχειν μὲν δεῖν πάντα εἰς ὑπερ δολὺς, ἀυνγῶν δὲ εἰς 
ἅπαντα ἡγουμένων αὖ δεῖν γίγνεσθαι, πλὴν εἰς εὖς- 

τὰ Ἀ , - ΣΝ δΕν ἘΣ κεν ὃ ἄν ιδὸ ὃ ν : 
ὠγίὰς κὰν ποτοὺυς καὶ ἀφρροσέσίον πθῦοθῶς ὑε7τ0- 

γουμέγων. ἀγαγχαῖον δὲ εἶγαι ταύτας τὸς πόλεις, 
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--π---«--ὄ. - ΜΌΝ " 
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9 ς ι 

εἷς τυραννίδας τε καὶ ὀλιγαρχίας καὶ δημοκρατίας 
μεταβαλλούσας μηδέποτε λήγειν" δικαίου δὲ καὶ 

᾿ 3 -»“ΣΡ' 

ἰσονόμου πολιτείας τοὺς ἐν αὐταῖς δυναστεύοντας 

μήδ᾽ ὄνομα ἀκούοντας ἀγέχεσθαι. ταῦτα δὴ πρὸς 
- 3 

τοῖς πρόσϑε διανοούμενος, εἰς Συρακούσας διεπο- 

ρεύϑην, ἴσως μὲν κατὰ τύχην, ἔοικε μὴν τότε μηχα- 
γωμένῳ τινὲ τῶν κρειττόνων ἀρχὴν βαλέσϑαι τῶν 
γῦν γεγονότων πραγμάτων περὶ “]ωνα καὶ τῶν περὺ 

, ᾿ ᾿ , Δεν 

Συρακούσας" δέος δὲ μὴ καὶ πλειόνων ἔτι, ἐὰν μὴ 
ἘΝ ς . "ἢ γ .9 Ε 179. ΙΝ ὃ " ξ ἥ " λ " 

γῦν ὑμεὶς μοι πείϑησϑε, τὸ δεύτερον συμβουλεὺ-- 
-»ο“ο ᾿ Γ 2 ν , -Ὁ 

οντι. πῶς οὖν δὴ λέγω πάντων ἀρχὴν γεγονέναι τῶν 
ἵ ἃ τ ᾿ ͵ ᾿ ὃ ἊΝ [τ ὁ βκ λ 4 4 τότε τὴν εἰς Σικελίαν ἐμὴν ἀφιξιν»; ἐγὼ συγγενόμε- 

νος Ζ)΄έωνι τότε νέον, κινδυνεύω, τὰ δοκοῦντα ἐμοὶ 

βέλτιστα ἀνϑρώποις εἶἰγαι μηνύων διὸ λόγων, καὶ 
3 ; »-ορ « 

πράττειν αὐτοὶ ξυμβουλεύων, ἀγνοεῖν ὅτι τυρανν»ί- 
δος τινὰ τρόπον κατάλυσιν ἐσομένην μηχανώμενος 

᾿ἐλάνθαγον ἐμαυτόν. Δίων μὲν γὰρ δὴ, μάλ᾽ εὐμα- 
9 ᾿ .“᾿ "ἄμ 3) Ἂς ᾿ ᾿ ἣ [ἸἿΣ Σ᾿ - ἧς ὧν, πρὸς τε τἄλλα καὶ πρὸς τοὺς τότε ὑπ ἐμοῦ 

᾿ ἰχ δῳω, Ἃ λόγους λεγομένους οὕτως ὀξέως ὑπήκουσε καὶ σῳφό- 
ἿΞ 3 τ' ἘΌΝ ᾿ ᾿ 

δοα, ὡς οὐδεὶς πώποτε ὧν ἐγὼ προσέτυμον γέωνγ" 
δ δ ἜΣ Δ ᾿ τὰ ).}:} Ν ς Ν Υ " καὶ τὸν ἐπίλοιπον βίον ζὴν ηϑέλησε διαφερόντως 

-Ὁ λλῶ 2 . Ν ποῦν ΨΝ". 2 ᾿ 

τῶν πολλῶν Ἰταλιωτῶν τὲ καὶ Σικελιωτῶν, ἀρετὴν 
Ἀ ’ «ς -" Ὁ 2) ωο 2 περὶ πλείονος ἡδογῆς τῆς τε ἀλλης τρυφῆς ἡγαπης- 

! ῳς ἐλ ἢ "- ι 

κῶς. οϑὲν ἐπαχϑέστερον τοῖς περὶ τὰ τυρανφικὰ νό- 
μιμὰ ζῶσιν ἐβίω, μέχρι τοῦ ϑανάτου τοῦ περὶ Ζίιο- 
γύσιον γενομένου. μετὰ δὲ τοῦτο διενοήϑη μὴ μό- 

᾽ - 2 ᾿ ’ ι γον ἐν αὑτῷ ποτ᾿ ἂν γενέσθαι ταύτην τὴν διάνοισν, 
ἣν αὖ Νὰ ποτ Ὁ ϑι. Δι ὅτι, ; Υ] ΡΨ ᾿ ΞΔα, Π 

ἢ τὸς ὑπὸ τῶν ὀρῶν λόγων ἔυχεν" ἐγγιγνομέ- 
ε Μ τ ΜΝ ἐν Μ,, «Ψ ΟῚ “- ψὴν ὃ αὐτὴν καὶ ἐν ἄλλοις ὁρῶν κατεγόει, σολλοὶς 
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Ὶ δι ᾽ δ᾽ Ἐν «ἂν τῇ . Υ͂ 

μὲν οἵ, γιγνομένην ὃ᾽ οὖν ἐν τισιν" ὡν καὶ Ζιονὺ-- 
ς ᾿ τ ε᾿ , Υε ’᾽ 323.ϑὃ.» ν ἴω Υ͂ ὦ 

σίον ἡχήσατο ἕνα γεγέσϑοαι τάχ ἂν ξυλλαμβανόγντων 
α ͵ «7 ἘΣ - 3 - 

ϑεῶν, γενομένου δ᾽ αὖ τοῦ τοιούτου, τόν τε αὐτοῦ 
᾽ Ἃ ι - ΜΉ ᾿ ἘΟ, »ν 

βίον καὶ τὸν τῶν ἄλλων Συρακουσίων ἀμήχανον ἂν 
μακαριότητι ξυμβῆναι γενίμενον. πρὸς δὴ τούτοις 

3. - ΕῚ 59 κε 

ῳήϑη δεῖν ἐκ παντὸς τρόπου εἰς Συρακούσας οτι 

τάχιστα ἐλϑεῖν ἐμὲ, κοινωνὸν τούτων" μεμγημένος 
2 ω- ΕῚ ᾿ δ -“ ΞῚ 

τὴν τὲ αὐτοῦ καὶ ἐμὴν συνουσίαν, ὡς εὐπετῶς ἐξειρ- 
7 ) ) .Ὕ 5. ΠῚ »-Ρ γάσατο εἰς ἐπιϑυμέαν ἐλϑεῖν αὐτὸν τοῦ καλλίστου. 

Ἀπ τ. ἐν 7 μ᾿ ᾿ Ἃ -ω 3 ὃ " 
τε καὶ ἀρίστου βίου. ὁ δὴ καὶ νῦν εἰ διαπράξαιτο, 

ἐν Φιονυσίῳ ὡς ἐπεχείρησε, μεγάλας ἐλπέδας εἶχεν ἡ 
2] ο - -Ὁ ᾿ 

ὠγεὺ σφαγῶν καὶ ϑοανάτων καὶ τῶν νῦν γεγονότων 
“ ν' ᾽ν 2 ᾽ ἌΣ ᾽ 2 ᾽ - κοκῶν βίον ἂν εὐδαίμονα καὶ ἀληϑινὸν ἐν πάσῃ τῇ 

“- 2 »ο5:7:Ὃ;Ο Ἃ 

χώρᾳ κατασκευάσαι. ταῦτα Δίων ὀρϑῶς διανοηϑεὶῖς,, 
2 ᾿ Ἃ ἃ 

ἔπεισε μεταπέμπεσϑαν Διονύσιον ἐμέ" καὶ αὐτὸς 
ἐδεῖτο πέμπων ἥκειν ὅτι τάχιστα ἐκ παντὸς τρόπου, 

2 ἃ ὁ δ 2! 

πρίν τινὰς ἄλλους ἐντυχόντας Ζιογυσίῳ, ἐπὶ ἄλλον 

βίον αὐτὸν τοῦ βελτίστου παρατρέψαι. λέγων δὲ τά- 
δε, ἐδεῖτο, εἰ καὶ μακρότερα εἰπεῖν. Τίνας γὰρ και- 
ροὺς, ἔφη, μείζους περιμενοῦμεν τῶν γῦν παραγεγο- 
γνότων θεία τινὶ τύχη; Καταλέγων δὲ τὴν τε ἀρχὴ ΐ Ἂ 7); ᾿ ῆ ρχὴ | 
“- 2 Π Ἁ 7 Ἃ 4 ες -Ὁ Ι 

τῆς Ἰταλίας καὶ Σικελίας, καὶ τὴν αὑτοῦ δύναμιν 
ἵ 3 ὦ ᾿ , ι ἐν αὐτῇ, καὶ τὴν νεότητα καὶ τὴν ἐπιϑυμίαν τὴν, 

ε 

4ιονυσίου, φιλοσοφίας τε καὶ παιδείας ὡς ἔχοι σφό- 
΄ - ω 32 

δρα, λέγων, τοὺς τε αὑτοῦ ἀδελφιδοῦς καὶ τοὺς οἱὐ-ὦ 
2 Ἐπ δ᾽. 9 Ὁ 

χείρους ὡς εὐπαράκλητοι εἶεν πρὸς τὸν ὑπ ἐμοῦ λε- 

γόμεγον αἰεὶ λόγον καὶ βίον, ἱκανώτοτοΐξ τε Διονύ- 
ν ᾿ δ, 

σιον συμπαρακαλεῖν,. ὥστε, εἴπέρ ποτε, καὶ νῦν ἐλ- 
"Ἢ ν᾿ . 39 

πὶς πᾶσα ἀποτελεοϑήσεταν τοῦ τοὺς αὐτοὺς φιλο- 
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σόφους τε καὶ πόλεων ἄρχοντας μεγάλων ξυμβῆναι 
γενομένους. τὰ μὲν δὴ παρακελεύματο ἣν ταῦτά τὰ 
καὶ τοιαῦτα ἕτερα πάμπολλα. τὴν δ᾽ ἐμὴν δόξαν, τὸ 
μὲν περὶ τῶν νέων ὅπη ποτὲ γενήσοιτο, εἶχε φόβος. 
αἵ γὰρ ἐπιϑυμίαι τῶν τοιούτων ταχεῖαι, καὶ πολλά- 
κις ἑαυταῖς ἐναντίαι φερόμεναι. τὸ δὲ 4ίωνος ἦϑος 
ἠπιστάμην, τῆς ψυχῆς πέρι, φύσει τε ἐμβριϑὲς ὃν, 

ἡλικίας τε ἤδη μετρίως ἔχον. ὅϑεν μοὺ σκοπουμένῳ 
καὶ διστάζοντι πότερον ἂν εἴη πορευτέον καὶ ὕπα- 

᾿ κουστέον, ἢ πῶς, ὅμως ἔθῥεψε δεῖν, εἴποτε τὶς τιὰ 

διανοηϑέντα περὶ γόμων τὲ καὶ πολιτείας ἀποτελεῖν 

᾿ἐγχειρήσοι, καὶ νῦν πειρατέον εἶναι. πείσας γὰρ ἕνα 
μόνον, ἱκανῶς πιίάντα ἐξειργασμένος ἐσοίμην ὰ γαϑὰ. 
ταύτῃ μὲν δὴ τῇ διανοίᾳ τὸ καὶ τόλμῃ ἀπῇρα οἴκο- 
εν, οὐχ ᾿ τινὲς ἐδόξαζον" ἀλλ αἰσχυνόμενος μὲν 

ἐμαυτὸν, τὸ μέγιστον, μὴ δόξαιμι ποτὲ ἐμαυτῷ παν 
τάπασι, λόγῳ μόνον ἀτεχνῶς εἶναί τις, ἔργου δὲ οὐ- 

᾿δενὸς ἂν πότε ἑκὼν ἀνϑάψασθαι" κινδυνεύσειν δὲ 
προδοῦναι, πρῶτον μὲν τὴν 4ίωνος ξενίαν τὸ καὶ 
ἑταιρείαν ἐν κινδύνοις ὦ ὄντως γεγονότος οὐ σμικροῖς. 
εἴτ᾽ οὖν πάϑοι τὶ, εἴη τ ἐκπεσὼν ὑπὸ Διονυσίου 

κοὶ τῶν ἄλλων τλθιμα ἔλϑοι παρ᾽ ὑμᾶς φεύγων, καὶ 
ἀνέροιτο εἰπὼν, 2 Πλάτων, ἥκω σοὶ φυγὰς, οὐχ ὅ- 
πλιτῶν δεόμενος, οὐδὲ ἱππέων ἐνδεὴς γενόμενος, τοῦ 

ἀμύνασθαι τοὺς ἐχϑροὺς, ἀλλὰ λόγων καὶ πειϑοῦς" 
ἢ σε μάλιστα ἠπιστάμην ἐγὼ δυνάμενον ἀνθρώπους 
γεους ἐπὶ τιὶ ἀγαϑὰ καὶ τὰ δίκαια προτρεπουτον εἰς 
φιλίαν τὲ καὶ ἑταιρείαν ἀλλήλοις καϑιοτάναι ἑἕκά- 

στοτε" ὧν ἐνδείᾳ, κατὰ τὸ σὸν μέρος, γῦν ἐγὼ κατα- 
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λιπὼν Συρακούσας, ἐνθάδε πάρειμι. καὶ τὸ μὲν ἐμόν, [ ! 

ἔλαττον» ὄνειδος σοὶ φΕρΈΡΙ Φιλοδοφία δὲ, ἢν ἐ ὑχωσ ἢ 

μεάζεις αἰεὶ, καὶ ἀτίμως φῇς ὑπὸ τῶν λοιπῶν ἀν-}" 
ϑοώπων φέρεσθαι, πῶς οὔ προδέδοται τανῦν μετ ̓  ̓ 
ἐμοῦ μέρος ὅσον. ἐπί σοι γέγονε; καὶ Ππεγαροῖ ἢ μὲν !! ᾿ 

εἰ κατοικοῦντες ἐτυγχάνομεν", ἦλϑες δὴ που ἂν μον ἦ 
βοηϑὺς ἐφ᾽ ἃ σε παρεκάλουν, ἢ ἢ) πάντων ἂν φαυλότα- ᾿ 
τον ἡγοῦ σαυτόν. νῦν δ᾽ ἄρα τὸ μῆκος τῆς πορείας 

καὶ τὸ μέγεϑος δὴ τοῦ ὝΝΑ τοῦ πόγου ἐπαιτιώμξ-, 

γος, οἴει δόξαν κακίας ἀποφευξεϊσϑαΐ ποτε; πολλοῦ 

γε καὶ δεήσει. “χϑέντων δὲ τούτων, τίς ἂν ἦν μου 

πρὸς ταῦτα εὐσχήμων ἀπόκρισις; οὐκ ἔστιν. ἀλλ᾽ 
ἦλθον μὲν κατὰ λόγον, ἐν δίκῃ τε, ὡς οἱόντε ἄνϑρω-, 
πον μάλιστα, διὰ τὰ τοιαῦτα καταλιπὼν τὸς ἐμαυ-ἢ 

τοῦ διατριβὸς, οὔσας οὔκ ἀσχήμονας, ὑπὸ τυραννί- ἢ 
δα δοκοῦσαν οὐ πρέπειν τοῖς ἐμοῖς λόγοις, οὐδὲ ἐ- 

μοί. ἐλϑὼν τε, ἐμαυτὸν ἠλευϑέρωσα, καὶ Ζιὸς ξενίου. 

καὶ τῆς φιλοσόφου ἀνέγκλητον μοέρας παρέσχον, 
ἐπονειδίστου χεμοβξνης ἂν εἴτι μβεαββαλϑος ἰσϑεὶς, 

καὶ ἀποδειλιῶν αἰσχύνης μετέσχον κακῆς. ἐλϑὼν δὲ 
(οὐ γὰρ δεῖ μηκύνειν») εὗρον στάσεως τιὶ περὶ Ζιο- 
γύσιον μεστὰ ξύμπαντα καὶ διαβολῶν πρὸς τὴν τυ-, 
ραννέδα Ζίωνος πέρι. ἦμυνον μὲν οὖν, καϑ᾽ ὅσον. 
Ἰδυνάμην' σμικρὰ δ᾽ οἱόστ᾽ ἢν. μηνὶ δὲ σχεδὸν ἴσως. 
τετάρτῳ Ζίωνα ΔΙογύσιος αἰτιώμενος ἐπιβουλεύειν, 

τῇ τυραννίδι, σμικρὸν εἰς πλοῖον ἐμβιβάσας, ἐξέβα- 

λὲν ἀτίμως. οἵ δὴ Δίωνος τὸ μετὰ τοῦτο πάντες φί- 
λοι, ἐφοβούμεϑα μή τινὰ ἐπαιτιώμενος τιμωροῖτο,. 
ὡς συναίτιον τῆς Δίωνος ἐπιβουλῆς. περὶ δ᾽ ἐμοῦ Ι 
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καὶ διῆλθε λόγος τὶς ἐν Συρακούσαις, ὡς τεϑνεὼς 
εἴην ὑπὸ Διονυσίου, ὡς δὴ τούτων ἁπάντων τῶν τό- 
τε γεγονότων αἴτιος. ὃ δὲ, αἰσϑανόμενος πάντας ἧ- 

μᾶς οὕτω διατεϑέντας, φοβὸο ὕμεγος μὴ μεῖζον ἐκ τῶν 

φόβων γένοιτό τι, φιλοφρόνως πάντας ἀνελάμβανε 
κοι δὴ καὶ αὐτὸν ἐμὲ παρεμυϑεῖτό τε καὶ ὑ αρ)εῖν 
διεκελεύετο, καὶ ἐδεῖτο, πάντως μένει». ἐγέγνετο γὰρ 

" Σ ᾿ οἷ Φι- 2 2 “ . 39 ᾿ 

οἷ τὸ μὲν ἐμὲ φυγεῖν ἀπ᾿ αὐτοῦ, καλὸν οὐδέν" τὸ 
Α ! ι ᾿ Ἃ [ Ζ - “-Ὸ.τςς 

δὲ μένειν" διὸ. δὴ καὶ σφόδρα προσεποιεῖτο δεῖσθαι. 
τὰς δὲ τῶν τυράννων δεήσεις ἴσμεν, ὅτι μεμιγμέγναν 

Ρ Α  “ » 

ἀνάγκαις εἰσίν. ὃ δὴ μηχανώμενος διεκώλιε μοῦ τὸν 
ἔκπλουν, εἰς ἀκρόπολιν ἀγαγὼν καὶ κατοικέσας ῦϑεν 

) - , ᾿ . τ ᾿ 

οὐδ᾽ ἂν εἷς ἔτι μὲ ναύκληρος μὴ ὅτι κωλύοντος ἐξή- 
’ ΒῚ 2 ὃς) 2 ᾽ ᾿ ϑα ἡ Υ 

γαχε “Ππονυσίου, ἀλλ οὐδ᾽ εἰ μὴ πέμπων αὐτὸς τὸν 
; ᾿Ἕ ,: 8 , 

κεκλεύοντα ἐξαγαγεῖν ἐπέστελλεν, οὔτ᾽ ἂν ἔμπορος, 
Ἷ - ᾽ -Ρ ο ΕΥΡ 3.29 

οὔτε τῶν ἐν ταῖς τῆς χώρας ἐξόδοις ἀρχόντων οὐδ 
ΦΥ : - ) [ο᾿ 3 ᾽ν 

ἂν εἷς περιξὴδέ μὲ μόνον ἐχπορευόμενον, ὡς οὔκ ἂν 
᾿ 5 Γ ᾿ ἢ ΄ ΕΣ Γ 

συλλαβὼν εὐϑέως παρὰ. Ζιονύσιον πάλιν ἀπήγαγεν" 
ΟΜ Χ Ἢ ’ » ι 2 , Ἄ 
ἄλλως τὲ καὶ διηγγελμένον ἤδη ποτὲ τοὐναντίον ἢ 

᾿] Ι ᾿ ε ! Γ 

τὸ πρότερον πάλιν, ὡς Πλάτωνα Ζιονύσιος ϑαυμα- 
ο΄ ε 3 Γ ὗ , ν᾽ ὃ " ᾿ ᾿ ᾿ ΕἸ 

στῶς ὡς ἀσπάζεται. τὸ δ᾽ εἰχε δή πως (τὸ γὰρ ἀλη- 
ΠῚ ς 3 ς τ “. “-΄ 

ϑὲς δεῖ φράζειν) ἠσπάζετο μὲν αἰεὶ προϊόντος τοῦ 
»" ἢ Ὁ » 

χρόνου μᾶλλον, κατὰ τὴν τοῦ τρόπου τε καὶ ηἡϑους 
συνουσίαν. ἑαυτὸν δὲ ἐπαινεῖν μᾶλλον ἡ Δίωνα ἐ- 

ΝΥ ΄ Ἃ ’ «ες -“Ὕ᾿ ᾿ ὃ ’ μ 

βούλετό με, καὶ φίλον ἡγεῖσθαι διαφερόντως μᾶλ- 
2 ".- »“5-᾽ ) 

λον ἢ κεῖνον" καὶ ϑαυμαστῶς ἐφιλονείκει ποὸς τὸ 
- ὑπ 3 «; " γ’ 

τοιοῦτον. ἢ δ᾽ ἂν οὕτως ἐγένετο, εἴπερ ἐγέγνετο, 
ω ᾿ ᾿ - κιάλλιστα, ὥκγεν, ὡς δὴ μανϑάνων καὶ ἀκούων τῶν 

Ἅ ᾿ Γ 3 - ἴ χοὸς Ἃ ὲ ὅξ 

περῳ φιλοσοφίαν λόγων οἰκειρῦσθαι, καὶ ἐμοὶ συγ 
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γίγνεσθαι" φοβούμενος τοὺς τῶν διαβαλλόντων λ6- 
νοῦς, μὴ πὴ παραποδισϑείη, καὶ Ζίων δὴ πώντα 
εἴη διαπεπραγμένος. ἐγὼ δὲ πάντα ὑπέμενον, τὴν 

πρώτην διάνοιαν φυλάττων ἧπερ ἀφικόμην, εἴπως 
εἰς ἐπιϑυμίαν ἔλϑοι τῆς φιλοσόφου ζωῆς. ὃ δ᾽ ἐνίκη- 
σὲν ἀντιτείνων. καὶ ὃ πρῶτος δὴ χρόνος τῆς εἰς Σ 

κελίαν ἐμῆς ἐπιδημήσεώς τὸ καὶ διατριβῆς διὼ πάν- 
τὰ ταῦτα ξυγέβη γενόμενος. μετιὰ δὲ τοῦτο ἀπεδή- 
μησά τε, καὶ πάλιν ἀφικόμην, πάσῃ σπουδῇ μετα- 
πεμπομένου Ζιονυσίου. ὧν δὲ ἕνεκα καὶ ὅσα ἕπρα- 
ξα, ὡς εἰκότα τὲ καὶ δίκαια, ὑμῖν πρῶτον μὲν ξυμ- 

βουλεύσας ἃ χρὴ ποιεῖν ἐκ τῶν νῦν γεγονότων, ὕστε- 
θοὸν τὰ περὶ ταῦτα διέξειμι" τῶν ἐπανερωτώντων ἕνξεα, 
κα τὶ δὴ βουλόμενος ἦλϑον τοδεύτερον - ἵνα μὴ τὰ ὦ 
πάρεργα ὡς ἔργα μοὶ ξυμβαίνῃ λεγόμενα. λέγω δὴ ἢ 
τἀδε- ἐγὼ τὸν συμβουλεύοντα ἀνδρὲ κάμνοντι, καὶ ὦ 
δίαιταν διαιτωμένῳ μοχϑηρὰν, πρὸς ὑγέειαν ἀλλό το, 
χοὴ πρῶτον μὲν αὐτὸν μεταβάλλειν τὸν βίον, καὶ, 
ἐθέλοντι μὲν πείϑεσθαι καὶ τἄλλα ἤδη παραινεῖν", 

τ 2 .] Υ͂ ὥ, ἡ - ων τ 

μὴ ἐθέλοντι δὲ, φεύγοντα ἀπὸ τῆς τοῦ τοιοὑτοῦ 
αὖ ] ς ᾽Ν ᾿ 

ξυμβουλῆς, ἄνδρα τε ἡγοίμην ἂν καὶ Ἰατρικόν" τὸν 
Υ ; 3 ͵ 2 

δὲ ὑπομένοντα, τοὐναντίον, ἄνανδρόν τε καὶ ἀτε- 
ΦῶΝν ᾿ Ἃ ’ 2 9 ὦ γε 5 ἵ χνον. ταὐτὸν δὴ καὶ πόλει, εἴτε αὐτῆς εἷς εἴη κυριος,. 

3, , [ 3 ᾿ ι [2 2 - Ι 

εἶτε καὶ πλείους, εἰ μὲν κατὰ τρόπον ὀρθῇ τορευο-᾿ 
μένης ὁδῷ τῆς πολιτείας ξυμβουλεύοιτό τι τῶν προσ 

φόρων, νοῦν ἔχοντος τὸ τοῖς τοιούτοις ξυμβουλεύς, 
- ) 2 ’ ᾽ ω 2 ΩΣ 

εἰν" τοῖς ὃ ἔξω τοπαράπαν βαίνουσι τῆς ὀρϑῆς πο- 
λιτείας, καὶ μηδυ μὴ ἐδέλουσιν αὐτῆς εἰς ἴχνος ἱέναι, 

Π] ᾿ “Ὁ Ὲ ͵ 4 Ἁ Π] Ι 

προυγομεύουσι δὲ τῷ ξυμβούλω, τὴν μὲν πολιτείαν 

Ἰ ̓
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ἐᾷν καὶ μὴ κινεῖν, ὡς ἀποϑανουμένῳ ἐὼν κινῇ" ταῖς 
δὲ βουλήσεσι καὶ ἐπιϑυμίαις αὐτῶν ὑπηρετοῦντα, 

ξυμβουλεύειν κελεύουσι τένα τρόπον γίγνοιτ᾽ ἂν δᾷ- 
στά τε καὶ τάχιστα εἰς τὸν αἰεὶ χρόνον" τὸν μὲν ὕ- 
πομένοντα ξυμβουλὰς τοιαύτας, ἡγοίμην ἄνανδρον, 
τὸν δ᾽ οὐχ ὑπομένοντα, ἄνδρα. ταύτην δὴ τὴν διά- 
γοιαν ἐγὼ κεκτημένος, ὅταν τὶς μοὶ ξυμβουλεύηται 
περΐ τινος τῶν μεγίστων περὶ τὸν αὑτοῦ βίον, οἷον 
περὶ χρημάτων χτήσεως, ἢ περὶ σώματος ἢ περὲ ψυ- 
χῆς ἐπιμελείας, ἂν μὲν μοι τὸ χκαϑ' ἡμέραν ἔντινι 
τρόπῳ δοκῇ ζῆν, 1) συμβουλεύοντος ἂν ἐθέλειν πεῖ- 
ϑέσϑαι, περὶ ὧν ἀνακοινοῦται, προϑύμως συμβου- 
λεύω, καὶ οὖκ ἀφοσιωσάμενος μόνον ἐπαυσάμην" 
ἐὰν δὲ μὴ ξυμβουλεύηταί μοι τοπαράπαν, ἢ συμ- 
βουλεύοντι δῆλος ἢ μηδαμὴ πεισόμενος, αὐτόκλητος 

ἐπὶ τὸν τοιοῦτον οὐκ ἔρχομαι συμβουλεύσων" βια- 
σάμενος δὲ, οὐδ᾽ ἂν υἱὸς ἢ μου. δούλῳ δὲ ξυμβου- 
λεύσαιμ᾽ ἂν, καὶ μὴ ἐθϑέλοντά γε προσβιαζοίμην" πα- 
τέρα δὲ ἢ μητέρα οὐχ ὅσιον ἡγοῦμαι προσβιάζε- 
σϑαι, μὴ νόσῳ παραφροσύνης ἐχομένους. ἐὰν δέ τι- 
γα χαϑεστῶτα ζῶσι βίον, ἑαυτοῖς ἀρέσκοντα, ἐμοὺ 

δὲ μὴ, μήτε ἀπεχϑάνεσθαι μάτην νουϑετοῦντα, μή- 
τὲ δὴ κολακεύοντιά γε, ὑπηρετεῖν αὐτοῖς, πληρώσεις 

ἐπιϑυμιῶν ἐχπορίζοντα, ἃς αὐτὸς ἀσπαζόμενος οὐκ 

ἂν ἐθέλοιμι ζῆν. ταὐτὸν δὲ καὶ περὲ πόλεως αὑτοῦ 
διανοούμενον χρὴ ζῆν τὸν ἔμφρονα" λέγειν μὲν, εὖ 
μὴ καλῶς αὐτῷ φαίνοιτο πολιτεύεσθαι, εἰ μέλλοι 
μῆτε ματαίως ἐρεῖν, μὴτε ἀποϑανεῖσθαι λέγων. βί- 
αν» δὲ πατρίδι πολιτείας μεταβολῆς μὴ προσφέρει» 

Ῥυλὴ, ἜΓΎΗΙ, Κ 
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(ὅταν ὁ ἄγευ φυγῶν καὶ σφαγῆς ἀνδρῶν μὴ δυνατὸν 
ἢ γίγνεσϑαι τὴν ἀρίστην) ἡσυχίαν δὲ ὁ ἄγοντα, εὐχε- 
σϑαι τὰ ἀγαϑὰ αὑτῷ τε καὶ τῇ πόλει. κατὰ δὴ τοῦ- 
τὸν τὸν τρόπον ἐγὼ ὑμῖν τ ἂν ξυμβουλεύοιμι" ξυγ- 
Ξεβούλευον δὲ καὶ “ιονυσίῳ μετὰ 4έίωγος ζῃν μέντοι 

τὸ καϑ' ἡμέραν πρῶτον, εἴπως ἐγερμτὴς αὐτὸς αὗ- 
τοῦ ὅτι μαλιστι ἔσεσϑαι μέλλοι, καὶ πιστοὺς φίλους 
1 καὶ ἑταίρους κτήσεσθαι" ὅπως μὴ πάϑοι ἅπερ ὃ 
πατὴρ αὐτοῦ" ὃς παραλαβὼν Σικελίας πολλὰς καὶ 
με) ἅλας πόλεις ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἐκπεηερραλημένοδ, ] 
οὐχ οἱόστ᾽ ἢν, κατοικίσας, πολιτείας ἐν ἑκάσταις κα- 
παστήσασϑαι πιστὰς ἑταίρων ἀνδρῶν, οὔτε ἄλλων 
δήπουϑεν ὀϑνείων, οὔτε ἀδελφῶν, οὖς ἔϑρεψέ τξ 
αὐτὸς νεωτέρους ὄντας, ἔκ τε ἰδιωτῶν ἄρχοντας καὶὺ 

ἐγ πενήτων πὶουσίους ἐπεποιήκει διαφερόντως. τούὐύ- 
τῶν κοινωνὸν τῆς ἀρχῆς οὔδένα οἵόστ᾽ ἢν πειϑοῖ καὶ 
διδαχῇ καὶ εὐεργεσίαις καὶ ξυγγενείαις ἀπεργασάμε- 
νος ποιήσασθαι" Ζαρείου δὲ ἑπταπλασίως φαυλότε- 

τος ἐγένετο, ὃς οὐκ ἀδελφοῖς πιστεύσας, οὐδ᾽ ὑπὶ 
αὑτοῦ τραφεῖσι, κοινωγοῖς δὲ μόνον τῆς τοῦ Μήδου 
τὸ χαὶ εὐνούχου χειρώσεως, διένειμέ τὲ μέρη μείζω 
ἕχαστα Σικελίας πάσης ἑπτὰ, καὶ πιστοῖς ἐχρήσατο 

τοῖς κοινωγοῖς, καὶ οὐχ ἐπιτιϑεμέγοις οὔτε αὐτῷ, 
οὔτε ἀλλήλοις. ἔδειξέ τε παράδειγμα, οἷον χρὴ τὸν 
»νομοϑέτην καὶ βασιλέα τὸν ἀγαϑὸν γίγνεσθαι. γό- 
μους γὰρ κατασχενάσας, ἔτι καὶ νῦν διασέσωπε τὴν 

“ερσῶν ἀρχὴν. ἔτι δὲ ᾿Αϑηναῖοι πρὸς τούτοις, οὐκ 
αὐτοὶ κατοικίσαντες πολλὰς τῶν “Ελληνέδων πόλεις, 
ὑπὸ βαρβάρων ἐχβεβλημένας, ἀλλ᾽ οἰκουμένας πα- 
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ραλαβόντες, ὅμως ἑβδομήκοντα ἔτη διερύλκξαν τὴν 

ἀρχὴν, ἄνδρας φίλους ἐν ταῖς πόλεσιν ἑκάσταις κε- 
κτημέγοι. Φηιονύσιος δὲ, εἰς μίαν πόλιν ἀϑροίσας 

πᾶσαν Σικελίειν ὑπὸ σοφίος, πιστεύων οὐδενὶ, μό- 
γις ἐσώϑη. πέγης γὰρ ἢν ἀνδρῶν φίλ ων χαὶ πιστῶν" 

οὗ μεῖζον σημεῖον εἰς ἀρετὴν καὶ κακέαν οὐκ ἔστιν 
οὐδὲν, τοῦ ἔρημον, ἢ μὴ, τοιούτων ἀνδρῶν εἶναι. ἃ 
δὴ καὶ Διονυσίῳ ξυνεβουλεύομεν ἐγὼ καὶ Δίων, ἐπει- 
δὴ τὰ πιιρὰ πατρὸς αὐτῷ ξυνεβεβήκει οὕτως ἄνομι- 
λήτῳ μὲν παιδείας, ἀνομιλήτῳ δὲ συνουσιῶν. τῶν 
προσηχουσῶν γεγονέναι, πρῶτον ἐπὶ ταῦτα δομὴ- 
σαντα, φίλους ἄλλους κὑτῷ τῶν οἰκείων ἅμα καὶ ἡ- 
λικιωτῶν καὶ συμφώγους πρὸς ἀρετὴν κτήσασθϑαι, 
μάλιστα δ᾽ αὐτὸν αὑτῷ. τούτου γὰρ αὐτὸν ϑαυμα- 
στῶς ἐνδεᾶ γεγονέναι λέγοντες, οὐχ ἐναργῶς οὕτως" 
(οὐ γὰρ ἣν ἀσφαλὲς) αἰνιττόμενοι δὲ καὶ διαμαχό- 
Μεγοι τοῖς λόγοις" ὡς οὕτω μὲν σῶς ἀνὴρ αὑτόν τε 
κοὐ ἐκείνους ὧν ἂν ἡγεμὼν γίγνηται σώσει" μὴ ταύὺ- 
τὴ δὲ τραπόμενος, τἀναντία πάντα ἀποτελεῖ. πὸο- 
οευϑεὶς δὲ, ὡς ἐλέγομεν, καὶ ἑαυτὸν ἔμφρογά τε καὶ 
σώφρονα ἀπεργασάμενος, εἰ τὰς ἐξηρημωμένας Σι- 
οἰδλίας πόλεις κατοικίσειδ, νόμοις τε ξυνδήσειε καὶ 

πολιτείαις, ὥστε αὑτῷ τε οἰκεέας καὶ ἀλλήλαις εἶναι 
σρὸς τὰς τῶν βαρβάρων βοηϑείας, οὗ διπλασίαν τὴν 

σιατρῴαν ἀρχὴν μόνον ποιήσει, πολλαπλασίαν δὲ ὅ»- 
τως. ἕτοιμον γὰρ εἶναι, τούτων γενομένων, πολὺ 
μᾶλλον δουλώσασϑαι Καυχηδογίους τῆς ἐπὶ Γέλω- 
νος αὐτυΐῖς γενομένης δουλείας" ἀλλ᾽ οὐχ ὥσπερ νῦν 
τοὐναντίον ὃ πατὴρ αὐτοῦ φόρον ἐτάξατο φέρειν τοῖς 

Ιζ ἃ 
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τ ῳ 
βαρβάροις ταῦτα ἣν τὰ λεγόμενα καὶ παρακελευό- 

μενα ὕφ᾽ ἡμῶν τῶν ἐπιβουλευόντων Διονυσίῳ, ὡς 
, ι2 ε Γ [ ει ῖ Ἁ 

πολλαχύόϑεν ἐχώρουν οἱ τοιοῦτοι λόγοι" οὐ δὴ καὶ 
κρατήσαντες παρὰ Ζιονυσίῳ, ἐξέβαλον μὲν Ζ)ἰωναὶ 
ες »"ν 9 3 ᾿ ἣ «' 2. » ’ 
ἡμᾶς δ᾽ εἰς φόβον κατέβαλον. ἵνα δ᾽ ἐκπεράνωμεν 

3 2η Ὁ ͵ 4 τὸν 214 ᾽ 5 ; ΕἸ 
οὐκ ὀλίγα πράγματα τὰ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ, ἐλθὼν ἐκ 
“Πελοποννήσου καὶ ᾿ϑηνῶν Ζίων, ἔργῳ τὸν Ζιονύ- 
σίον ἐνουϑέτησεν. ἐπειδὴ δ᾽ οὖν ἠλευϑέρωσέ τε καὶ 
9 'ὃ 3 “ δὶς 4 [λ 3.ϑ Ὶ 4 Ζ 
ἀπέδωκεν αὐτοῖς δὶς τὴν πόλιν, ταὐτὸν πρὸς Δίωνα 

Φῷ 

Συρακούσιοι τότε ἔπαϑον, ὅπερ καὶ Διονύσιος, ὃτε 
5 » ο ΄ ΕΣ αὐτὸν ἐπεχείρει παιδεῦσαι, καὶ ϑρέψαι βασιλέα τῆς 

5 φω Ἶ ἷ-.ρ 9 “-“΄ ΄ἷὧῳ 

ἀρχῆς ἄξιον, οὕτω κοινωνεῖν αὐτῷ τοῦ βίου παντός. 
« ᾿ » Ρ “ Ρ ΕῪ ᾿ Φ 

ὁ γὰρ ἐπίστευε τοῖς διαβάλλουσι, καὶ λέγουσιν ὡς 

ἐπιβουλεύων τὴ τυραννίδι Δίων, πράττοι πάντα ὅσα 
»Ἥ "“ΗἨ 

ἔπραττεν ἐν τῷ τότε χρόνῳ, ἵνα ὃ μὲν παιδείᾳ δὴ 
4 . Ἁ 9 ῳω “ὖ -ἷ 

τὸν νοῦν κηληϑεὶς ἀμελοῖ τῆς ἀρχῆς, ἐπιτρέψας ἐ- 
{ Ξ 6 ΄ ᾿ Ἃ ΄ 2 ᾿ » κείνῳ" ὁ δὲ σφετερίσαιτο, καὶ Ζιονύσιον ἐκβάλοι ἐπ 

τῆς ἀρχῆς δόλῳ. ταῦτα τότε ἐνίκησε καὶ τὸ δεύτερον 
ἐν Συρακουσίοις λεγόμενα, καὶ μάλα ἀτόπῳ τε καὶ 
αἰσχρᾷ νίκῃ τοῖς τῆς νίκης αἰτίοις. οἷον γὰρ γέγο-ς 
γεν, ἀκοῦσαι χρὴ τοὺς ἐμὲ παρακαλοῦντας πρὸς τὰ 

»ο- Υ ΕἸ 3 -Ὁ ΝῚ 3 2 3 ς - 

γὺν πράγματα. ἢλϑον ϑηναῖος ἀνὴρ ἐγώ, ἑταῖρος 
[1] 

Δίωνος, σύμμαχος αὐτῷ, πρὸς τὸν τύραννον, ὅπως 
ἀντὶ πολέμου φιλίαν ποιήσαιμι. διαμαχόμεγος δὲ 
τοῖς διαβάλλουσιν, ἡττήϑην. πείϑοντος δὲ Ζιονυσί- 

- 3 ᾽ 

ου τιμαῖς καὶ χρήμασι, γενέσθαι μὲὲ αὐτοῦ ἐμὲ 
Υ̓ , Ὰ ᾽ 4 3 ᾿ ,΄» 

μάρτυρά τε καὶ φίλον, πρὸς τὴν εὐπρέπειαν τῆς ἔκ- 
ΠῚ ο “ Π 3. ν γ φ Α ᾿ 
βολῆς τῆς Δίωνος αὐτῷ γίγνεσθαι, τούτων δὴ τὸ 

πᾶν διήμαρτεν. ὕστερον δὲ δὴ κατιὼν οἴκαδε 4Φίων, 

τσασι 



; 6.0.5 ὅ 4.8.}.0. ΕΡΙΘΤΟΙΑ ὙΠ, 49 

ἀδελφὼ δύω προσλαμβάνει ᾿Ιϑήνηϑεν, οὐκ ἐκ φιλο- 
σοφίας γεγονότε φίλω, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς περιτρεχούσης ἕ- 

ταιρείας ταὑτης τῆς τῶν πλείστων φίλων, ἣν ἐκ τοῦ 
ξενίζειν τε καὶ μυεῖν καὶ ἐποπτεύειν πραγματεὺογ- 
ται. καὶ δὴ καὶ τούτω τὼ ξυγκαταγαγόντε αὐτὸν 
φίλω, ἐκ τούτων τὲ καὶ ἐκ τῆς πρὸς τὴν κάϑοδον 

ὑπηρεσίας ἐγενέσϑην ἑταίρω. ἐλθόντες δὲ εἰς Σικε- 
λέαν, ἐπειδὴ “ίωνα ἤσϑοντο διαβεβλημένον εἰς τοὺς 
ἐλευϑερωϑέντας ὑπ᾽ αὐτοῦ Σικελιώτας, ὡς ἐπιβου- 
λεύοντα γενέσϑαι τύραννον, οὐ μόνον τὸν ἑταῖρον 
καὶ ξένον προὔδοσαν, ἀλλ᾽ οἷον τοῦ φόνου αὐτόχει- 
ρες ἐγένοντο, ὅπλα ἔχοντες ἐν ταῖς χερσὶν, αὐτοὶ τοῖς 

φονεῦσι παρεστῶτες ἐπίκουροι. καὶ τὸ μὲν αἰσχρὸν 
καὶ ἀνόσιον οὔτε παρίεμαι ἔγωγε, οὔτέ τι λέγω. πολ- 
λοῖς γὰρ καὶ ἄλλοις ὑμνεῖν ταῦτα ἐπιμελὲς, καὶ εἰς 

τὸν ἔπειτα μελήσει χρόνον. τὸ δὲ ᾿ϑηναίων πέρι λε- 
γόμενον, ὡς αἰσχύνην οὗτοι περιῆψαν τῇ πόλει, ἐξαι- 
ροῦμαι. φημὲ γὰρ κἀκεῖνον ᾿Ιϑηναῖον εἶναι ὃς οὐ 
προὔδωκε τὸν αὐτὸν τοῦτον, ἐξὸν χρήματα καὶ ἂλ- 
λας τιμὰς πολλὰς λαμβάνειν. οὐ γὰρ διὰ βαναύσου 

φιλότητος ἐγεγόνει φίλος, διὰ δὲ ἐλευϑέρας παιδεί- 

ας κοινωνέαν" ἢ μόνῃ χρὴ πιστεύειν τὸν νοῦν κεχτὴ- 
μένον μᾶλλον ἢ συγγενείᾳ ψυχῶν καὶ σωμάτων. ὧσ- 
τε οὐκ ἀξίω ὀγείδους γεγόνατον τῇ πόλει, τὼ Ζίωγα 

ἀποχτείναντε, ὡς ἐλλογίμω πώποτε ἄνδρε γενομένω. 
ταῦτα εἴρηται πώντα τῆς ξυμβουλῆς ἕνεκα τῶν Ζ]ιω- 

γείων φίλων καὶ συγγενῶν. συμβουλεύω δὲ δὴ τι 
πρὸς τούτοις τὴν αὐτὴν ξυμβουλὴν, καὶ λόγον τὸν 
αὐτὸν λέγων ἤδη τρίτον τρίτοις ὑμῖν’ μὴ δουλοῦ- 
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᾿ . δι. ᾿ : οὐ Ὁ Ἷ 

σθαι Σικελίαν ὕπ᾽ ἀνϑρώποις δεσπόταις; μηδὲ ἄλ- 
λην πόλιν δὃγ᾽ ἐμὸς λόγος, ἀλλ᾽ ὑπὸ νόμοις. οὔτε γὰρ Γ ν» 70» τ ἀροωι -- γι 

τοῖς δουλουμέγοις, οὔτε τοῖς δουλωθϑεῖσιν ἄμεινον, 
39 ω νι τὴ, ’ Σ Υ 5η22. 232η. 4 

αὐτοῖς, καὶ παισὶ παίδων τὲ ἐκγόνοις" ἀλλ᾽ ὀλέθριος 
ες - ; ᾿ ο 

πάντως ἡ πεῖρα. σμικρὰ δὲ καὶ ἀνελεύϑερα ψυχῶν 
, , ἴω Ὁ ᾿ ο 

ἤϑη τὰ τοιαῦτα ἁρπάζειν κέρδη φιλεῖ, οὐδὲν τῶν 
εἰς τὸν ἔπειτα καὶ εἰς τὸν παρόντα καιρὸν ἀγαθῶν 

9 ω 

καὶ δικαίων εἰδότα ϑείων τε καὶ ἀνθρωπίνων. ταῦ- 
«, ᾿ φ 5 - ΒΕ] Υ͂ Υ͂ [ τοι πρῶτον μὲν Ζίίωνα ἐγὼ ἐπεχείρησα πεέϑειν" δεὺ- 

τερον δὲ, Ζιογύσιον" τρίτους δὲ, ὑμᾶς νῦν. καὶ μοι 
, ἢ ͵ - Γ 5 9 

πείϑεσϑε, ΖΙὸς τοίτου σωτῆρος χάριν" εἶτα εἰς Ζ1.0- 

γύσιον βλέ ὺ δὶ ὺν ὃ μὲν μὴ πειϑό βλέψαντες καὶ Δίωνα. ὧν ὃ μὲν μὴ πειϑόμε- 
-» - 3 δι ᾿ ’ 

γος ζῃὴ τανῦν οὐ καλῶς, ὃ δὲ πειϑόμεγνος τέϑγνηκε 

καλῶς. τὸ γὰρ τῶν καλλίστων ἐφιέμενον αὑτῷ τε καὶ 
ῳ "Ὁ 9 

πόλει, πάσχειν ὁ, τι ἂν πάσχη, πῶν ὀρϑὸν καὶ κα- 
2 τ Γ Ὁ λόν. οὔτε γὼρ πέφυκεν ἀϑείνατος ἡμῶν οὐδείς" οὔτ᾽ 

εἴ τῷ ξυμβαίη, γένοιτο ἂν εὐδαίμων, ὡς δοκεῖ τοῖς 
᾿ οὖ ᾿ ᾿ ΓΝ. ῃ 3φι Ἷ 2 Γ 

σιολλοῖς. κακὸν γὰρ καὶ ἀγαϑὸν οὐδὲν λόγου ἀξιόν 
-- 2) ῳ 

ἐστι τοῖς ἀψύχοις " ἀλλ᾿ ἢ μετὰ σώματος οὔσῃ ψυχὴ 
τοῦτο ξυμβήσεται ἑκάστῃ, ἢ κεχωρισμένῃ. πείϑεσϑαι 

κι ιὲ Ὁ ωῳ - 

δὲ οὕτως αἰεὶ χρὴ τοῖς παλαιοῖς τὲ καὶ ἱεροῖς λόγοις, 
ςο»ν : 

οἵ δὴ μηνύουσιν ἡμῖν ἀϑάνατον ψυχὴν εἰναν" δικα- 
. ᾽ , 9 

στάς τε ἴσχειν, καὶ τίνειν τὰς μεγίστας τιμωρίας, ὁ- 

ταν τὶς ἀπαλλαχϑῇ τοῦ σώματος. διὸ καὶ τὰ μεγά- 
ς ΤᾺ, 

λα ἁμαρτήματα καὶ ἀδικήματα σμικρότερον εἰναι 
κ ς Ι] Υ “᾿λ ΄-Ὁ ε 

χρὴ νομίζειν κακὸν πάσχειν ἢ δρᾶσαι, ὧν ὃ φιλοχρὴ- 
Π ᾿ Ι ΄ ᾿ 

ματος πένης τε ἀνὴρ τὴν ψυχὴν οὔτε ἀχοῦύει, ἐάν τε 
“- , ΌΣ - 

ἀκούσῃ, καταγελῶν, ὡς οἴεται, πανταχύόϑεν ἀναιδῶς 
γ .ῳ» -ὕᾧ ο 2Χ 7 

ἁρπάζει πᾶν Ο, τι περ ἂν οἴηται, καϑάπερ θηρίον, 
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φαγεῖν ἢ πιεῖν, ἢ περὶ τὴν ἀνδραποδώδη καὶ ἀχάρι- 
3 2 ΄- « τ ΕῚ 

στον, ἀφοοδίσιον λεγομένην οὐκ ὀρϑῶς, ἡδονὴν ἐν- 
ποριεὶν αὑτῷ τῷ μὴ πίμπλασθαι" τυφλὸς ὧν, καὶ 
οὖχ δρῶν οἷς ξυνέπεται τῶν πραγμάτων ἀνοσιουργία, 

2 9 ς [᾿᾿ 

καχὸν ἡλίκον αἰεὶ μετ ἀδικήματος ἑκάστου. ἢν ἄναγ- 
καῖον τῷ ἀδικήσαντι συγεφέλκειν ἐπί τ γῇ στρεφο- 

᾿ Ὁ ] 

μένῳ καὶ ὑπὸ γῆς νοστήσαντι πορείαν ἀτιμόν τϑ καὶ 
2 ’ ΓΙ: - ῃ Ἂ Π ο 

ἀϑλίαν πάντως πανταχῆ. 4ίωνα δὴ ἐγὼ, λέγων ταῦ- 

τά τε καὶ ἀλλα τοιαῦτα, ἕπειϑον" καὶ τοὶς ἀποκτεί- 

γασιν ἐκεῖνον δικαιότατ᾽ ἂν ὀργιζοίμην ἐγὼ τρόπον 
τινὰ δμοιόταταά καὶ Ζιονυσίῳ. ἀμφότερον γὰρ ἐμὲ 
καὶ τοὺς ἄλλους, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἅπαντας, τὰ μέγι- 

στα ἔβλαψαν ἀνθρώπους" οὗ μὲν, τὸν βουλόμενον 
ΩΝ ᾿ 35ε.- 2 

δικαιοσύνῃ χρῆσϑαι διαφϑείραντες" ὃ δὲ, οὐδὲν ἐϑε- 
Υ̓͂ οὖ 2 - 

λήσας χρήσασϑαι δικαιοσύνῃ διὰ πάσης τῆς ἀρχῆς, 
μεγίστην δύναμιν ἔχων, ἐν ἢ γενομένη φιλοσοφέα τς 
καὶ δύναμις ὄντως ἐν ταὐτῷ διὰ πάντων ἀνϑρώπων 
ε μ ᾿ , ΄ Ι ε - , Ελλήνων τε καὶ βαρβάρων λάμψασαν ἱκανῶς δόξαν 

Γ -ὖὟ7΄ὗ ᾿ 3 “Ὁ- 9 ῃ 

παρέστησε πᾶσι τὴν ἀληϑῆὴ" ὡς οὔκ ἂν ποτξ γένοι- 
"ὃ Γ 3] 1. Ἅ᾿ 2 ι δ Ὑ ει ΒλῚ 3 

το εὐδαίμων οὔτε πόλις οὔτ᾽ ἀνὴρ οὐδεὶς, ὃς ἂν μὴ 
μετὼ φρογήσεως ὑπὸ δικαιοσύνῃ διαγάγῃ τὸν βίον" 

, - ω 

ἤτοι ἐν αὑτῷ κεκτημένος, ἢ δσίων ἀνδρῶν ἀρχόντων 
Ἵ -Ὁ 

ἐν ἤϑεσι τραφείς τε καὶ παιδευϑεὶς ἐνδέκως. ταῦτα 
᾿ ΄ ῷ ᾿ ἔχ, 35 .-. νι “»" 

μὲν Διονύσιος ἔβλαψε" τὰ δὲ ἀλλα, σμικρὰ ἂν εἴη 
[ -ῳ χ 2 ς ᾿ ῃ ΕῚ ᾿ : 

πρὸς ταῦτα μοὶ βλάβη. ὃ δὲ Δίωνα ἀποκτείνας οὐκ 
“" τος Υ " 

οἰδὲ ταὐτὸν ἐξειργασμένος τούτῳ. Δίωνα γὰρ ἐγὼ 
»Ἥ Ξ ε τ 3 2} 

σαφῶς οἶδα (ὡς οἱόντε περὶ ἀνθρώπων ἀγϑρωπον 
“. ΄ ει! 

διισχυρίζεσθαι) ὅτι τὴν ἀρχὴν εἰ κατέσχεν, ὡς οὐ": 
3, ᾿ Ὁ τὰ Ὁ 9 .“" δ Ἧ 
ἂν ποτὲ ἔπ ἀλλό γε σχῆμα ἀρχῆς ἐτράπετο, ἢ ἐπὲ 
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τὸ Συρακούσας μὲν πρῶτον τὴν πατρίδα τὴν ἕαυ- 
τοῦ, ἐπεὶ τὴν δουλείαν αὐτῆς ἀπήλλαξε, καὶ φαιδρὺ- 
νας, ἐλευϑερίῳ ἐν σχήματι κατέστησε, τὸ μετὶὶ τοῦτ᾽ 

ἂν πάσῃ μηχανῇ ἐκόσμησε νόμοις τοῖς προσήκουσέ 
τὸ καὶ ἀρίστοις τοὺς πολέτας" τό, τε ἐφεξῆς τούτοις 
προὐϑυμεῖτ᾽ ἂν πρᾶξαι: πᾶσαν Σικελίαν κατοικίζειν, 
"καὶ ἐλευϑέραν ἀπὸ τῶν βαρβάρων ποιεῖν, τοὺς μὲν 
ἐκβάλλων, τοὺς δὲ χειρούμενος ὁᾷον “Ἰέρωνος. τούτων 
δ᾽ αὖ γενομένων, δι᾿ ἀνδρὸς δικαίου τε καὶ ἀνδρείου 
καὶ σώφρονος καὶ φιλοσόφου, τὴν αὐτὴν ἀρετῆς ἂν 
πέρι γενέσθαι δόξαν τοῖς πολλοῖς, ἥπερ ἂν, εἰ ΖΙιο- 
νύσιος ἐπείσϑη, παρὰ πᾶσιν ἂν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἂν- 

Υ͂ 5 [ Υ - ν.ι 2», Ἂ Π 

ϑρώποις ἀπέσωσε γενομένη. νῦν δὲ ἢ ποῦ τὶς δαίμων, 
2 χλ ἵ ΕῚ ι 2 Υ Ἃ 2 ’ Ἃ 

ἢ τις ἀλιτήριος ἐμπεσὼν ἀνομίᾳ καὶ ἀϑεότητι, καὶ 
» 2 « -,ὴ 

τὸ μέγιστον τόλμαις ἀμαϑίας, ἐξ ἧς πάντα κακὰ πᾶ- 

σιν ἐῤῥίζωται καὶ βλαστάνει, καὶ εἰς ὕστερον ἄποτε- 
λεῖ καρπὸν τοῖς γεννήσασι πικρότατον, αὕτη πάντα 

τὸ δεύτερον ἀνέτρεψὲέ τε καὶ ἀπώλεσε. νῦν δὲ δὴ εὐ- 
φημῶμεν χάριν οἰωνοῦ τὸ τρέτον. ὅμως δὲ μιμεῖσθαι 
μὲν συμβουλεύω Φίωνα ὑμῖν τοῖς φίλοις τὴν τε τῆς 
πατρίδος εὔνοιαν», καὶ τὴν τῆς τροφῆς σώφρονα δί- 

αὐταν ἐπὶ λώϊον: ὡς δὲ ὀρνίϑων τὰς ἐκείνου βουλή- 
σεις  πειρᾶσϑαι ἀποτελεῖν. αἱ δὲ ἦ ἦσαν, ἀκηκόατεπαρ᾽ 
ἐμοῦ σαφῶς. τὸν δὲ μὴ δυνάμενον ὑμῶν ΖΙωριστὲ ζῇν 
κατὰ τὰ πάτρια, διώκοντα δὲ τὸν τε τῶν “ίωνος σφα- 
γέων καὶ τὸν Σικελικὸν βίον, μήτε παρακαλεῖν, μὴτε 
οἴεσϑαι πιστὸν ἄν τι καὶ ὑγιὲς πρᾶξαι ποτέ. τοὺς δὲ 
ἄλλους παρακαλεῖν ἐπὶ πάσης “Σικελίας κατοικισμόν 
τε καὶ ἰσονομίαν, ἔκ τε αὐτῆς Σικελίας καὶ ἐκ Πελοπον- 
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γήσου ξυμπάσης. φοβεῖσθαι δὲ μηδὲ ᾿4ϑήνας" εἰσὶ 
χὺρ καὶ ἐχεῖ πιάντων ἀνϑρώπων διαφέροντες πρὸς 
ἀρετὴν, ξενοφόνων. τε ἀνδρῶν μισοῦντες τόλμας. εἰ 

δ᾽ οὖν ταῦτα μὲν ὕστερα γένοιτ᾽ ὧν, κατεπείγουσι 
δὲ ὑμᾶς αἵ τῶν στάσεων πολλαὶ καὶ παντοδαπαὺ 
φυόμεναι ἑκάστης ἡμέρας διαφοραὶ, εἰδέναι μέν που 
χρὴ πάντα τινὰ ἄνδρα, ᾧ καὶ βραχὺ δόξης ὀρϑῆς 

μετέδωκε ϑεία τὶς τύχη, ὡς οὐκ ἔστι παῦλα κακῶν 
τοῖς στασιάσασι, πρὶν ἂν οἱ κρατήσαντες, μάχαις 
καὶ ἐκβολαῖς ἀνϑρώπων καὶ σφαγαῖς μνησικοικοῦνε 
τες καὶ ἐπὶ τιμωρίας παύσωνται τρεπόμενον τῶν 
ἐχϑρῶν" ἐγκρατεῖς δὲ ὄντες αὑτῶν, ϑέμενοι νόμους 
χκοιγοὺς, μηδὲν μᾶλλον πρὸς ἡδονὴν αὑτοῖς ἢ τοῖς 

ἡττηϑεῖσι κειμένους, ἀναγκάσωσιν αὐτοὺς χρῆσϑαι 
τοῖς γόμοις, διτταῖς οὔσαις ἀνάγκαις, αἰδοὶ καὶ 
φόβῳ' φόβῳ μὲν, διὰ τὸ Ἀρείττους αὐτῶν εἶγαι, δεῖ» 
πγύντες τὴν βίαν: αἰδοῖ δὲ αὖ, διὰ τὸ κρείττους 
φαΐένεσϑαι περί τε τὰς ἡδονὸς, καὶ τοῖς νόμοις μᾶλ- 

λον ἐθϑέλοντές τε καὶ δυνάμενοι δουλεύειν. ἄλλως δὲ 

οὐκ ἔστιν ὡς ἄν ποτὲ κακῶν λήξαν πόλις ἐν αὑτῇ 
στασιάσασα" ἀλλὰ στάσεις καὶ ἔχϑραι καὶ μίση καὶ 
ἀπιστίαι ταῖς οὕτω διατεϑείσαις πόλεσιν" ἅπερ αὖ- 

τοῖς πρὸς αὑτὰς αἰεὶ γέγνεσϑαι φιλεῖ, τοὺς δὴ κρα- 

τήσαντας αἰεὶ χρὴ, ὅταν πὲρ ἐπιϑυμήσωσι σωτη- 
οἷας, αὐτοὺς ἐν αὑτοῖς ἄνδρας προκρῖναι τῶν ἄλ- 

λων, οὕς ἂν πυνϑάνωνται ἀρίστους ὄντας: πρῶτον 

μὲν, γέροντας, καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας κεκτημένους 
ἀθέου, καὶ πρργόκους αὐτῶν ὅτι μάλιστα πολλοὺς 
τε καὶ ἀγαϑοὺς καὶ ὀνομαστοὺς, καὶ κτῆσιν κεπτη- 
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μένους πάντας ἱχανὴν' ἀοιϑμὸν δὲ εἶναι μυριάν- 

δοῳ πόλει πεγτήκοντο! Ἑκαγοὶ τοιοῦτοι. τούτους δὲ 
δεήσεσι καὶ τιμαῖς ὅτι μεγίσταις οἴκοϑεν μεταπέμ- 
πεσϑαι μεταπεμψαμένους δὲ, ὁμόσαντας δεῖσθαι 
καὶ πελεύειν ϑεῖναν νόμους" μὴτϑ νικήσασι μήτε νι- 
κηϑεῖσι γέμειν πλέον, τὸ δὲ ἴσον καὶ κοινὸν πάσῃ 
τῇ πόλει. τεϑέντων δὲ τῶν νόμων ἕν τοὕτῳ δὴ τὸ 
πάντα ἐστίν. ἂν μὲν γὰρ οἵ νενικηκότες ἥττους αὗ- 
τοὺς τῶν νόμων μᾶλλον τῶν νενικημένων παρέχων- 
ται, πάντ᾽ ἔσται σωτηρίος τὸ καὶ εὐδαιμονίας με- 
στὰ, καὶ πάντων κακῶν ἀποφυγή" εἰ δὲ μὴ, μὴτ' 
ἐμὲ μὴτ' ἄλλον κοινωγὸν παρακαλεῖν ἐπὲ τὸν μὴ πει- ὦ 
ϑόμενον., τοῖς νῦν ἐπεσταλμένοις. ταῦτα γάρ ἐστιν». 
ἀδελφὼ ὁ ὧν τὸ Ζ΄ων ὧν τ' ἐγὼ ἐπεχειρήσαμεν Συρα- 
κούσαις εὖ φρονοῦντες συμπρᾶξαι" δεύτερα μήν. 
ποῶγτα ὗ δ᾽ ἢν ἃ τοπρῶτον ἐπεχειρήϑη μετ αὐτοῦ 4ιτο- 
γυσίου πραχϑῆναι πᾶσιν κοινὰ ἀγαθάς τύχη δὲ τις 

ἀνϑρώπων κρείττων διεφόρησε. τὰ δὲ νῦν ὑμεῖς. 

πειρῶσϑε εὐτυχέστερον αὐτὰ ἀγαϑῇ πρᾶξαι μοίρᾳ 
καὶ θείᾳ τινὲ τύχη. ξυμβουλὴ μὲν δὴ καὶ ἐπιστολὴ 
εἰρήσϑω, καὶ ἢ παρὰ Διονύσιον ἐμοὶ προτόρα ἄφι- 
ξις: ἡ δὲ δὴ ὑστέρα πορεία τε καὶ πλοῦς, ὧς εἰκό- 

τῶς τὲ ἅμα καὶ ἐμμελῶς γέγονεν, ᾧ μέλει ἀκούειν. 
ἐξεστὶ τὸ μετὰ τοῦτο. ὃ μὲν γὺρ δὴ πρῶτος χρόνος. 
τῆς ἕν Σικελίᾳ διατριβῆς μοι διεπεράγθη, καϑάπερ 

-Ὁ 
δ, 

ξι710}ὔ», πρὶνο βένο. βουλεὺε ἐν τοῦ φ οἰκείοις καὶ ἑταίροις τοὶς 

σερὶ ΤΟΙΣ τὸ μετ ἐκεῖνα δ᾽ οὖν ἕπεισα ὅποι δήποτ 
ἠδυνάμην Ζιονύσιον» ἀφεϊναί με. εἰρήνης δὲ κοΐις 
μένης (ἣν γὰρ τότε πόλεμος ἐν «Σικελίᾳ ) ξυνωμολο- : 

- 
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ἡσακμὲν ἀμφότεροι. "Διονύσιος μὲν ἔφη μεταπέμ- 
εσϑαι “Ζίωνα καὶ ἐμὲ πάλιν, καταστὴ σάμενος το 

ερὲὶ τὴν ἀργὴν ἀσφαλέστερον ἑαυτῷ" 4έωνα δὲ ἢ ἠξίου 
διανοεῖσθαι μὴ φυγὴν αὑτῷ ΠΣ τότε; μετά- 
στασιν δέ. ἐγὼ δ᾽ ἦξξιν ὡμολόγησα ἐπὶ τούτοις τοῖς 
λόγοις. γεγομένης δὲ εἰρήνης μετεπέμπετό με, “4ίω- 
γα δὲ ἐπισχεῖν ἔτι ἐνιαυτὸν ἐδεῖτο" ἐμὲ δὲ ἥκειν ἐκ 
παντὸς τρόπου ἠξίου. κίων μὲν οὖν ἐκέλευέ τέ με 
πλεῖν καὶ ἐδεῖτο. καὶ γὰρ δὴ λόγος ἐχώρει πολὺς ἐκ 

Σικελίας ὡς Διονύσιος ϑαυμαστῶς φιλοσοφίας ἐν ἔπι- 

ϑυμίᾳ πάλιν εἴη γεγονὼς τανῦν. ὅϑεν ὃ Δίων συν- 

τεταμένως ἐδεῖτο ἡμῶν, τῇ μεταπέμψει μὴ ἀπέι- 
ϑεῖν. ἐγὼ δὲ ἤδεεν μὲν που κατὰ τὴν φιλοσοφίαν 
τοῖς νέοις πολλὰ τοιαῦτα 7)» ὀμενᾶ: ὅμως δ᾽ οὖν 

ἀσφαλέστερόν μον ἔδοξε χαίρειν τότε γε πολλὰ καὶ 
4ίωνα καὶ “Διονύσιον ἐᾷν. καὶ ἀπηχϑόμην ἀμφοῖν, 
ἀποκρινάμενος ὁτι γέρων τὲ εἴην, καὶ κατὰ τὰς ὅμο- 
λογίας οὐδὲν γίγνοιτο τῶν τανῦν πραττομένων. ἔου- 
κϑ δὴ τὸ μετὸ τοῦτο ᾿Ὡρχύτας τε παρὰ Διονύσιον 

πρὶν ἀφικέσθαι. ἐγὼ γὰρ πρὶν ἀπιέναι, ξενίαν καὶ 
φιλίαν “Ιρχύτῃ καὶ τοῖς ἐν Τάραντι καὶ Διονυσίῳ 

ποιήσας ἀπέπλεον: ἄλλοι τὲ τινες ἐν Ἢ τύ: 

ἦσαν, Δίωνός τε ἅττα διακηκοότες, καὶ τούτων τι- 
γὲς ἄλλοι παρακουσμάτων τινῶν ἕμμεστοι τῶν κατὰ 
φιλοσοφίαν: οἵ δοκοῦσέ μοι Διονυσίῳ πειρᾶσθαι 
διαλέγεσϑαν τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα, ὡς Διονυσίου 
πάντοι διακηκοότος ὅσα διενοούμην ἐγὼ, ὃ δὲ οὔτε 
ἄλλως ἐστὶν ἀφυὴς πρὸς τὴν τοῦ “μΣ δύνα- 

μιν, φιλότιμός τε ϑαυμαστῶς. ἤρεσκὲ τε οὖν Ἰσωᾷ 
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αὐτῷ τὰ λεγόμενα, ἡσχύνετό τε φανερὸς γιγνόμενος ͵ 
οὐδὲν ἀκηκοὼς, ὁτ' ἐπεδήμουν ἐγώ. ὅϑεν ἅμα μὲν Ι 
εἰς ἐπιϑυμίαν ἤει τοῦ διακοῦσαι ἐναργέστερον, ἀμα " 

δ᾽ ἡ φιλοτιμία κατήπειγεν αὐτόν. δι ἃ δὲ οὐκ ἤκου-. 
σεν ἐν τῇ πρόσϑεν ἐπιδημίᾳ, διεξήλθομεν ἐν τοῖς 
2] ς - ω Α ΕῚ ᾿ Ὕ 3) Υ Ἱ 

ἀγὼ ῥηϑεῖσι νῦν δὴ λόγοις. ἐπειδὴ οὖν οἰχαδέ τεῦ 
2» Υ Ἃ ἴω ᾿ Υ͂ 2 Γ 

ἐσώϑην, καὶ καλοῦντος τὸ δεύτερον ἀπηρνήϑην, κατ΄ 

ϑάπερ εἶπον, νῦν δὴ δοκεῖ μοι ΖΠηονύσιος παντά-᾿ 
πασι φιλοτιμηϑῆναιν μήποτε τισὶ δόξαιμι καταφρο-᾿ 

- 2 -“οὉὔ7΄ «« Π ς ο΄. ᾿ 

γῶν αὐτοῦ, τῆς φύσεώς τε καὶ ἕξεως ἅμα καὶ τῆς 
, ι 3 ᾿ς νι. [Ὶ 

διαίτης ἕμπειρος γεγονὼς, οὐκέτ᾽ ἐθέλειν δυσχεραΐ- 
2 Φ' τη »ἢὟ ι ᾿ 

γων παρ᾽ αὐτὸν ἀφικνεῖσθαι. δίκαιος δὴ λέγειν εἰ- 
ΝΝ 9 ᾿ κ - , 3) 2] ᾿ Γ ] 
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ἀκούσας, καταφρονήσει τῆς ἐμῆς φιλοσοφίας, τὸν 

τύραννον δὲ ἡγήσεται νοῦν ἔχειν. ἔπεμψε μὲν γὰρ 
δὴ Ζιονύσιος τρίτον ἐπὶ ἐμὲ τριήρη, ῥᾳστώνης ἕνε- 
καὶ τῆς πορείας. ἔπεμψε δὲ ᾿Πρχέδημον, ὃν ἡγεῖτό 
μὲ τῶν ἐν Σικελίᾳ περὶ πλείστου ποιεῖσθαι, τῶν Ἵ9- 
χὑύτῃ ξυγγεγονότων ἕνα, καὶ ἄλλους γνωρίμους τῶν 
ἐν Σικελίᾳ. οὗτοι δὲ ἡμῖν ἤγγελλον πάντες τὸν αὖ- 

τὸν λόγον, ὡς ϑαυμαστὸν ὅσον Διονύσιος ἐπιδεδω- 
κὼς δἰ πρὸς φιλοσοφίαν. ἢ ἔπεμψε δὲ ἐπιστολὴν πάνυ 
μακρὰν, εἰδὼς ὡς πρὸς Ζίωνα διεκείμην" καὶ τὴν αὖ 

Ζίωνος προϑυμίαν τοῦ ἐμὲ πλεῖν καὶ εἰς Συρακοὺ- 

σας ἐλϑεῖν πρὸς γὰρ δὴ πάντα ταῦτα ἦν παρε- 
σκευασμένη τὴν ἀρχὴν ἔχουσα ἡ ἐπιστολὴ, τῆδὲ πὴ 
φράζουσα, 2ιονύσιος Πλάτωνι. τὰ νόμιμα ἐπὶ τοὺ- 

τοις εἰπὼν, οὐδὲν τὸ μετιὲ τοῦτο εἶπε πρότερον, ἢ 
ὡς ἂν εἰς Σικελίαν πεισθεὶς ὕφ᾽ ἡμῶν ἔλθῃς τανῦν, 
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β πρῶτον μέν σοι τὰ περὶ ὃ Δίωνα ὕ ὑπάρξ ξεν ταύτῃ γιγνό- 
μενα ὅπηπερ ἂν αὐτὸς ἐθέλῃς. ϑελήσεις δὲ οἶδ᾽ ὅτι 

τὼ μέτρια, καὶ ἐγὼ συγχωρήσομαι. εἰ δὲ μὴ, οὐδὲν 
σοι τῶν περὶ Ζ΄ίωνα ἕξει πραγμάτων, οὔτε περὶ τἄλλα 
οὔτε περὶ αὐτὸν κατὰ νοῦν γιγνόμενα. ταῦϑ' οὕ- 
τως εἶπε" τὰλλα δὲ, μαχρὰ ἂν εἴη καὶ ἄνευ καιροῦ 
λεγόμενα. ἐπιστολαὶ δὲ ἀλλα: ἐφοίτων παρά τε “4ς- 

᾿χύτου καὶ τῶν ἐν Τάραντι, τὴν τὸ φιλοσοφίαν ἑ ἐγ- 
᾿κωμιάξουσαι τὴν Ζνονυσίου, καὶ ὅτι ἂν μὴ ἀφέκω- 
μαι νῦν, τὴν πρὸς Διονύσιον αὐτοῖς γενομένην φι- 
λίαν δὲ ἐμοῦ οὐ σμικρὰν οὖσαν πρὸς τὰ πολιτικὼ 
παντάπασι τα νϑλθοίην; ταὕὑτης δὴ τοιαύτης 7ε"νδ: 

μένης ἐν τῷ τότε χρόνῳ τῆς μεταπέμψεως, τῶν μὲν 
ἐκ “Σικελίας τε καὶ Ἰταλίας ἑλκόντων, τῶν δὲ ᾿ϑή- 
»ηΘῈν ἀτεχνῶς ματιὰ δεήσεως οἷον ἐξωϑούντων μὲ, 

καὶ πάλιν ὃ λόγος ἣκεν ὃ αὐτὸς τὸ μὴ δεῖν πρόσθες 
ναΐ Ζίωνα, μηδὲ τοὺς ἐν Τάραντι ξένους τε καὶ ἑταΐ- 
ρους. αὐτῷ δὲ μοι ὑπῆν, ὡς οὐδὲν ϑαυμαστὸν, 
γέον ἄνθρωπον, παρακούσαντα ἀξίων λόγου πρα- 

γμάτων, εὐμαϑῆ, πρὸς ἔρωτα ἐλϑεὶν τοῦ βελτίστου 
βίου. δεῖν οὖν αὐτὸ ἐξελέγᾷ αι σαφῶς, ὁποτέρως 
ποτὲ ἄρα σχῇ, καὶ τοῦτ' αὐτὸ μηδαμὴ προδοῦναι, μηδ᾽ 
ἐμὲ τὸν αἴτιον γενέσϑαι τηλικούτου ἀληϑῶς ὀνεέδους, 
εἴπερ ὄντως εἴη τῳ ταῦτα λελεγμένα. πορεύομαι δὴ 
τῷ λογισμῷ τούτῳ κατακαλυψάμενος, πολλὰ δεδιὼς, 
μον νύβενοςξ τὸ οὔ πάνυ καλῶς, ὡς ἔοικεν, ἐλϑὼν 

δ᾽ οὖν τὸ τρίτον, τῷ σωτῆρι τοῦτό 7: οὔν ἔπραξα 
ὄντως. ἐσώϑην γὰρ τοπάλαν εὐτυχῶς. καὶ τούτων 
γ8 μετὰ ϑεὸν Ζ]οονυσίῳ χάριν εἰδέναν χρεών: ὅτι 

τ -ππτ.-. 
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πολλῶν βουληϑέντοων ἀπολέσαϊ μὲ, διεκώλυσε, καὶ 
ἔδωκέ τι μέρος αἰδοῖ τῶν περὶ ἐμὲ πραγμάτων». ἔπει- 
δὴ δὲ ἀφικόμην, ὥμην τούτου πρῶτον ἔλεγχον δεῖν 
λαβεῖν, πότερον ὄντως εἴη ΖΙογύσιος ἐξημμένος ὑπὸ 
φιλοσοφίας, ὥσπερ πυρόρ' ἢ μάτην ὃ πολὺς οὗτος 
ξλϑοι λόγος ᾿ 4ϑήναζε. ἔστι δὴ τις τρόπος τοῦ περὶ 

τὰ τοιαῦτο πεῖραν λαμβάνειν, οὐκ ἀγεννὴς, ἀλλ᾽ 
ὄντως τυράννοις πρέπων, ἄλλως τὸ καὶ τοῖς τῶν πα- 

ρακουσμάτων μεστοῖς. ὃ δὴ κἀγὼ Διονύσιον εὐθὺς 
ἐλθὼν ῃσϑόμην καὶ μάλα πεπονϑότα. δεικνύναι δὴ 
δεῖ τοῖς τοιοὗτοις ὅτι ἐστὲ πᾶν τὸ πρᾶγμα οἱόντεν 
αὐ δὲ ὅσων πραγμάτων. καὶ ὅσων πόνον ἔχει, ὃ γάρ. 
ἀκούσας, ἐὰν μὲν ὄντως ἢ φιλόσοφος, οἰκεῖός τὸ καὶ 

ἄξιος τοῦ πράγματος, ϑεῖος ὧν, ὅδόν τε ἡγεῖται | 
ϑαομαστὴν ὦ ἀκηκοόναι, ξυντατέον τε εἶναι νῦν, καϊοῦ ἢ 
βιωτὸν ἄλλως ποιοῦντι. μετὰ τοῦτο δὴ ξυντείνας αὗτόν ἢ 
τὸ καὶ τὸν ἡγούμενον τὴν ὁδὸν, οὐκ ἀνέησι πρὶν ἂν 
ἢ τέλος ἐπιϑῇ πᾶσι, ἢ λάβη δύναμιν ὥστε αὐτὸς αὗ-᾿ 
τὸν χωρὶς τοῦ δείξαντος μὴ ἀδύγατος εἶναι ποδη- ' 
ῦϑι ταὐτῃ καὶ κατὰ ταῦτα διανοηϑεὶς ὁ ὁ τοιοῦτος 
ζῆ: πράττων μὲν, ἐν αἵστισιν ἂν ἢ) πράξεσι, παρὰ 
πάντα δὲ αἰεὶ φιλοσοφίας ἐχόμενος, καὶ τροφῆς τῆς 
καϑ' ἡμέραν, ἥτις ἂν αὐτὸν μάλιστα εὐμαϑὴ τε καὶ 
μρήμονα, παὶ λογίζεσθαι δυνατὸν, ἐν αὑτῷ νήφονγ«, 
τα, ἀπέργάζηται' τὴν δὲ ἐναντίαν ταύτῃ μισῶν 
διατελεῖ. οἱ δὲ ὄντως μὲν. μὴ φιλοσόφοι, δόξαις δ᾽, 
ἐπικεχρωσμένον, καϑάπερ οὗ τὰ σώματα ὑπὸ τοῦ 
ἡλίου ἐπικεκαυμένοι, ἰδόντες τε ὅσα μαϑήματά ἐστε 
καὶ ὃ πόγος ἡλίκος, καὶ δίαιτο ἡ καϑ' ἡμέραν ὡς. 
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πρέπουσα, ἢ κοσμία τῶν σπιράγματε;. χαλεπὸν ἡγη- 
σάμεγον καὶ ἀδύνατον αὑτοῖς, οὔτε δὴ ἐπιτηδεύειν 
δυνατοὶ γίγνοντα.. ἔνιοι δὲ αὐτῶν πείϑουσιν αὖὗ- 
τοὺς ὡς ἱκανῶς ἀκὴηκούτες εἰσὶ τὸ ὅλον, καὶ οὐδὲν 

ἔτι δέονται τινῶν πραγμάτων. ἡ μὲν δὴ πεῖρα αὕτη 
γένεται ἢ σαφὴς τε καὶ ἀσφαλεστάτη πρὸς τοὺς τρυ- 
φῶντας τε καὶ ἀδυγάτους διαπονεῖν, ὡς μη δέποτξ 

ϑαλεῖν ὃν αἰτίᾳ τὸν δεικνύντα, ἀλλ᾽ αὐτὸν αὑτὸν, μὴ 
δυνάμενον πάντα τὰ πρόσφορα ἐπιτηδεύειν τῷ πρά- 
γματι. οὕτω δὴ καὶ “Πιονυσίῳ τόν ἐῤῥήϑη τὰ ὅη- 
ϑέγτα. πάντα μὲν οὖν οὔτ᾽ ἐγὼ διεξῆλθον οὔτε 
Ζιονύσιος ἐδεῖτο. πολλὰ γὰρ αὐτὸς καὶ τὰ μέγιστα 
εἰδέναι τὸ καὶ ἱκανῶς ἔχειν προσεποιεῖτο, διὼ τὸς 
ὑπὸ τῶν ἄλλων παρακποάς. ὕστερον δὲ χαὶ ἀκούω 
χεγραφέγαι αὐτὸν περὶ ὧν τότε ἤκουσξ, συγνϑέντοι. 
ὡς αὑτοῦ τέχνην, οὐδὲν τῶν αὐτῶν ὧν ἀκούοι. οἷδα 
δὲ οὐδὲν τούτων. ἄλλους μὲν τινὰς οἶδα γεγραφό- 

τας περὶ τῶν αὐτῶν τούτων»: οἵτινες δὲ, οὐδ᾽ αὐτοὶ 
αὑτούς. τόσονδὲὰ 7γε μὴν περὶ πάντων ἔχω φράζειν 
τῶν γεγραφότων καὶ γ0 θαψόντων, ὅσοι φασὶν δίδέ-- 
γαν περὶ ὧν ἐγὼ σπουδάξω, εἶτ᾽ ἐμοῦ ἀκηκούτες, εἶτ᾽ 

ἄλλων, εἰϑ ὡς εὑρόντες αὐτοὶ, τούτους οὔκ ἔστι; 

κατά γε τὴν ἐμὴν δόξαν, περὸ τοῦ πράγματος ἐποαΐ- 
εἰν οὐδὲν, οὔκουν ἐμόν γε περὶ αὐτῶν ἐστι σὺγ- 
χραμμα, οὐδὲ μήποτε γένηται. ῥητὸν, γὰρ οὐδα- 
᾿μῶς ἐστιν ὡς ἄλλα μαϑήματα". ἀλλ᾽ ἐκ πολλῆς συγ- 

οὐσίας γενομένης περ τὸ πρᾶγμα αὐτὸ, καὶ τοῦ 
συζῆν, ἐξαίφνης, οἷον. ἀπὸ πυρὸς πηδήσαντος ὅξον 

φϑὲν φῶς, ἐν τῇ ψυχῇ γεγόμενον αὐτὸ ἑαυτὸ ἤδη 
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τρέφει. καΐτοι τόσονδὲέ γε οἶδα, ὃτι γραφέντα ἢ λε- 
χϑέγτα ὕπ᾽ ἐμοῦ, βέλτιστ᾽ ἂν λεχϑείη" καὶ μὴν ὅτι 
γεγραμμένα κακῶς, οὐχ ἡκεστ' ἂν ἐμὲ λυποῖ. εἰ δὲ 
μοι ἐραΐϑετο ἡ ρρκέν ϑ'᾽ ἱκανῶς εἶναι πρὸς τοὺς πολ- 
λοὺς καὶ ῥητὸ, τί τούτου κάλλιον ἐπέπρακτ᾽ ἂν ἡ- 

μὲν ὃν τῷ βίῳ, ἢ τοῖς τε ἀνθρώποισι μέγα ὄφελος 
γράψαι, καὶ τὴν φύσιν εἰς φῶς τοῖς πᾶσι προαγα- 

πὐτοὶ , ἀλλ᾿ οὔτε ἀνθρώποις ἡγοῦμαι δὴ» ἐπιχείρησιν 

περὶ αὐτῶν λεγομένην ἀγαϑὸν, εἰ μὴ τισὶν ὀλέγοις, 
ὅπόσοι δυνατοὶ ἀνευρεῖν αὐτοὶ διὰ μικρᾶς ἐνδείξεως, 

τῶν γε δὴ ἄλλων τοὺς μὲν καταφρονήσεως οὐκ ὁρ- 
ϑῶς ἐμπλήσειεν ἂν οὐδαμῇ ἐμμελοῦς" τοὺς δὲ, ὕψη- 

λῆς καὶ χαύνης ἐλπέδος, ὡς σέμν᾽ ἄττα μεμαϑηκό- 
τας. ἔτι δὲ μακρότερα περὶ αὐτῶν ἐν νῷ μοι γέγο- 
»8ν εἰπεῖν. τύχα γὰρ ἂν περὶ ὧν λέγω σαφέστερον 
ἂν εἴη τὶ, λεχϑέντων αὐτῶν. ἔστι γάρ τις λόγος ἄλη- 

ϑὴς ἐναντίος τῷ τολμήσαντι ἔφ γα νι τῶν τοιούτων 

καὶ ὁτιοῦν, πολλάκις “μὲν ὑτ ἐμοῦ καὶ πρόσϑεν 
δηϑεὶς, ἔοικε δ᾽ οὖν εἶναι καὶ νῦν λεκτέος. Ἔστι 

τῶν ὄντων ἑκάστῳ, δὲ ὧν τὴν ἐπιστήμην ἀνάγκη πα- 
ραγί ἰγγεσϑαι, τρία' τέταρτον δ᾽ αὕτη. πέμπτον δ᾽ 
αὐτὸ τιϑέναι δον ὃ δὴ γνωστόν τὸ καὶ ἀληϑές ἐστιν" 

ὧν ἕν μὲν, ὄνομα δεύτερον δὲ, λόγος" τὸ δὲ τρί- 
τον, εἴδωλον" τόταρτον δὲ, ἐπιστήμη. περὶ ἕν οὖν 
λάβε, βουλόμενος μαϑεῖν τὸ νῦν λεγόμενον" χκαὺ 

πάντων οὕτω πέρι γόησον. κύκλος ἐστὲ τι λεγόμενον, 
ᾧ τοῦτ᾽ αὐτό ἐστιν ὄνομα ὃ νῦν ἐφθέγμεθοι. λόγος 
δ᾽ αὐτοῦ, τὸ δεύτερον, ἐξ ὀνομάτων καὶ ῥημάτων 
συγκείμενος. τὸ γὰρ ἐκ τῶν ἐσχάτων ἐπὶ τὸ μέσον 
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ἴσον ἀπέχον πάντη, λόγος ἂν εἴη ἐκείνου ᾧπερ στρογ- 
γῦλον καὶ περιφερὲς ς ὄνομα καὶ κύχλος. τρίτον δὲ, 
τὸ ζωγραφούμενόν τὸ καὶ ἐξαλειφρόμενον καὶ τορνευ- 
ὀμενὸον καὶ ἀπολλύμενον. ὧν αὐτὸς ὃ κύκλος, ὃν 
πέρι σπεάντ᾽ ἐστὲ ταῦτα, οὐδὲν πάσχει τούτων, ὡς 

ἕτερον ὄν. τέταρτον. δὲ, ἐπιστήμη καὶ νοῦς, ἄλη- 
ϑὴς τε δόξα 1 περὴ ταῦτ᾽ ἐστίν. ὡς δὲ ἕν, τοῦτο αὖ 

πᾶν ϑετέον, οὖκ ἐν φωναῖς οὐδ᾽ ἐν σωμάτων σχή- 
μασιν, ἀλλ᾽ ἐν ψυχαῖς ἐνόν. ᾧ δῆλον ἕτερόν τὸ ὃν 
αὐτοῦ τοῦ κύκλου τῆς φύσεως, τῶν τὲ ἔμπροσϑεν 
λεχϑέντων τριῶν. τούτων δὲ ἐγγύτατα μὲν ξυγγε- 
γείᾳ καὶ ὁμοιότητι τοῦ πέμπτου νοῦς πεπλησίακε, 
τἄλλα δὲ πλέον ἀπέχει. ταὐτὸν δὴ περί τε εὐϑέος 
ὅμα καὶ περιφεροῦς σχήματος καὶ χρόας, περί τε 

ἀγαϑοῦ καὶ καλοῦ καὶ δικαΐου καὶ περὶ σώματος 

ἅπαντος, σκχκευαστοῦ τε καὶ κατὰ φύσιν γεγονότος, 
πυρὸς, ὕδατός τε, καὶ τῶν τοιούτων πάντων, καὶ 

ζώου ξύμπαντος πέρι, καὶ ἐν ψυχαῖς ἤϑους" καὶ 

περὶ ποιήματα καὶ παϑήματα ξύμπαντα. οὐ γὰρ 

ἂν τούτων μὴ τις τιὶ τέτταρα λάβῃ. ἄλλως γὲ πως 

οὔποτε τελέως ἐπιστήμης τοῦ πέμπτου μέτοχος ἕσται. 
πρὸς γὼρ τούτοις ταῦτα οὐχ ἧττον ἐπιχειρεῖ τὸ ποῖόν 
τι περὶ ἕκαστον δηλοῦν, ἢ τὸ ὃν ἑκάστου, διὰ τὸ 

τῶν λόγων ἀσθενές. ὧν ἕνεκα, γοῦν ἔχων οὐδεὶς 
τολμήσει ποτὲ εἰς αὐτὸ τιϑέναι τὺ νενοημένα ὑπ 
αὐτοῦ, καὶ ταῦτα εἰς ἀμετακίγητον" ὃ δὴ πάσχει 
τὰ γεγραμμένα τὑποις. τοῦτο δὲ πάλιν αὖ τὸ γῦν 

λεγόμενον δεῖ μαϑεῖν. κύκλος ἕκαστος τῶν ἐν ταῖς 

πράξεσι γραφομένων, ἢ καὶ τορνευϑέντών, μεστὸς 
χη χη ΟΎΨΠ Τ, 
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τοῦ ἐναντίου ἐστὶ τῷ πέμπτῳ. τοῦ γὰρ εὐϑέος ἐφά- 
πτεται πάντη" αὐτὸς δὲ, φαμὲν, ὃ κύκλος οὔτέ τι σμι- 
Χχρότερον οὔτε μεῖζον τῆς ἐναντίας ἔχει ἐν αὑτῷ φύ- 

σεως. ὁνομά τε αὐτῶν φαμεν οὐδὲν οὐδενὲ βέβαιον εἰ- 
γαι. κωλύει δ᾽ οὐδὲν, τὰ νῦν στρογγύλα καλούμενα, 
εὐθέα κεκλῆσϑαι τά τε εὐθέα δὴ, στρογγύλα’ καὶ 
οὐδὲν γττον βεβαίως ἕξειν τοῖς. μεταϑεμένοις καὶ 

ἐναντίως καλοῦσι. καὶ μὴν περὶ λόγου γε ὃ αὐτὸς 
λόγος, εἴπερ ἐξ ὀνομάτων καὶ ῥημάτων σύγκειται, 
μηδὲν ἱκανῶς βεβαίως εἶναι βέβαιον. μυρίος δὲ λό- 
γος αὖ περὶ ἑκάστου τῶν τεττάρων, ὡς ἀσαφές. τὸ 
δὲ μέγιστον, ὅπερ εἴπομεν ὀλίγον ἔμπεροσϑεν, ὅτι 
δυοῖν ὄντοιν, τοῦ τε ὄντος καὶ τοῦ ποίου τινὸς, οὐ 
τὸ ποῖον τέ, τὸ δὲ τὶ ζητούσης εἰδέναι τῆς ψυχῆς, 
τὸ μὴ ζητούμενον ἕκαστον τῶν τεττάρων» προτεῖνον 
τῇ ψυχὴ λόγῳ τε καὶ κατ᾽ ἔργα αἰσϑήσεσιν εὐέλεγε 
κτον, τό, τὲ λεγόμενον καὶ δεικνύμενον αἰεὶ παρε- 
χόμεγον ἕκαστον, ἀπορίας τε καὶ ἄσαφε ας ἐμπέ- 
πλησι, πάσης, ὧς ἔπος εἰπεῖν, πάντ᾽ ἄνδρα. ἐν οἷσι 
μὲν οὖν μηδ᾽ εἰϑιομένοι τὸ ἀληϑὲς ζητεῖν ἐσμὲν ὑπὸ 
πονηρᾶς τροφῆς, ἐξαρκεῖ δὲ τὸ προτεϑὲν τῶν εἰδώ- 
λων, οὐ καταγέλαστοι γιγνόμεθα ὑπ᾽ ἀλλήλων, οἵ 
ἐρωτώμενοι ὑπὸ τῶν ἐρωτώντων" δυναμένων δὲ τὰ 
τάτταρα διαῤῥίπτειν τε καὶ ἐλέγχειν" ἐν οἷς δ᾽ ἂν τὸ 
πέμπτον ἀποκρίνασϑαν καὶ δηλοῦν ἀναγκάζωμεν, ὁ 
ἀρωλναννα τῶν δυναμένων ἀνατρέπειν πουτε, καὶ 

ποιεῖ τὸν ἐξηγούμενον ὃν λόγοις, ἢ γράμμασιν, ἢ 
ἀποκρίσεσι, τοῖς πολλοῖς τῶν ἀκουόντων δοκεῖν μη» 

δὲν γιγνώσκειν ὧν ἂν ἐπιχειρῇ γράφειν ἢ λέγειν' 

ττσξασααι 
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ἀγνοούντων ἐνίοτε ὡς οὐχ ἡ ψυχὴ τοῦ γράψαντος ἢ 
λέξαντος ἐλέγχεται, ἀλλ᾽ ἡ τῶν τεττάρων φύσις ἑκάστου, 

πεφυκυῖα φαύλως. ἡ δὲ διὰ πάντων αὐτῶν διαγωγὴ, 
ἄνω καὶ κάτω μεταβαίνουσα ἐφ᾽ ἕκαστον, μόγις ἐπι- 
στήμην ἐνέτεκεν, εὖ πεφοκύότος, εὖ πεφυκότι. κακῶς δὲ 
ἂν φυῇ, ὡς ἡ τῶν πολλῶν ἕξις τῆς ψυχῆς, εἴς τε τὸ 
μαϑεῖν εἴς τε τὼ λεγόμενα ἤϑη πέφυκε, τὰ δὲ διέ- 
φϑαρται, οὐδ᾽ ἂν ὃ «“υγκεὺς ἰδεῖν ποιήσειε τοὺς 
τοιούτους. ἑνὶ δὲ λόγω, τὸν μὴ ξυγγενὴ τοῦ πρά- 
γματος, οὔτ᾽ ἂν εὐμαϑία ποιήσειε ποτὲ, οὔτε μνὴ- 
μη. τὴν ἀρχὴν γὰρ ἱὲν ἀλλοτρίαις ἕξεσιν οὐκ ἐγγέ- 
γγνεται. ὥστε ὅπόσοι τῶν δικαίων τὸ καὶ τῶν ἄλλων 
ὅσα καλὰ μὴ προσφυεῖς εἰσι καὺ ξυγγενεῖς, ἄλλοι δὲ 
ἄλλων εὐμαϑεῖς ἅμα καὶ μνήμονες, οὐδ᾽ ὅσοι ξυγ- 
γεγνεῖς, δυσμαϑεῖς δὲ ἅμα καὶ ἀμνήμονες, οὐδένες 
τούτων μήποτε μάϑωσιν ἀλήϑειαν ἀρετῆς εἰς τὸ δυ- 
γατὸν, οὐδὲ κακίας. ἅμα γὰρ αὐτὰ ἀνάγκη μανϑά- 
γειγν, καὶ τὸ ψεῦδος ἅμα καὶ ἀληϑὲς τῆς ὅλης οὐσέας 
μετὰ τριβῆς πάσης καὶ χρόνου πολλοῦ" ὅπερ ἐν ἀρχαῖς 
εἶπον. μόγις δὲ τριβόμενα πρὸς ἄλληλα αὐτῶν ἕκα- 
στα, ὀνόματα καὶ λόγοι, ὄψεις τε καὶ αἰσϑήσεις, 

ἐν εὐμεγνέσιν ἐλέγχοις ἐλεγχόμενα᾽, καὶ ἄνευ φϑό- 
ψὼν ἐρωτήσεσι καὶ ἀποκρίσεσι χρωμένων, ἐξέλαμψε 
φρόνησις περὶ ἕκαστον καὶ νοῦς, συντείνων ὅτι μά- 

“λιστ εἰς δύναμιν ἀνθρωπίνην. διὸ δὴ πᾶς ἀνὴρ 
σπουδαῖος, τῶν ὄντων σπουδαίων περι, πολλοῦ δεῖ 

μὴ γράψας ποτὲ ἐν ἀνθρώποις, εἰς φϑόνον καὶ ἀπο- 
ρίαν καταβαλεῖ. ἑνὲ δὴ ἐκ τούτων δεῖ γιγνώσκειν 
λόγῳ, ὅταν ἴδῃ τίς τὸν συγγράμματα γεγραμμένα 

4 
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εἶτε ἐν γνόμοις γομοϑέτου, εἶτε ἐν ἄλλοις τισὶν ἄττ᾽ 

οὖν, ὡς οὐκ ἣν τούτῳ ταῦτα σπουδαιότατα, εἴπερ 

ἔστ᾽ αὐτὸς ἀπο μὰ κεῖται δὲ που ἐν χώρᾳ τῇ 

καλλίστῃ τῶν τούτου. εἰ δὲ ὄντως αὐτῷ ταῦτ᾽ ἐσπου- 
δασμένα ἐν γράμμασιν ἐτέθη, ἐξ ἄρα δὴ οἱ ἔπειτα, 
ϑεοὶ μὲν οὐ, βροτοὶ δὲ φρένας ὦλεσαν αὐτοί. τοὺ- 

τῳ δὴ τῷ μύϑῳ τε καὶ πλάνῳ ὃ ξυνεπισπόμενος, εὖ 
εἴσεται, εἴτ᾽ οὖν 4ιονύσιος ἔγραψέ τι τῶν περὶ φὺ- 
σεως ἄκρων καὶ πρώτων, εἴτε τὶς ἐλάττων εἴτε μεῖ- 
ζων, ὡς οὐδὲν ἀκηκοὼς οὐδὲ μεμαϑηκὼς ἦν. ὑγιὲς 
ὧν ὄγραψε, κατὰ τὸν ἕω λόγον. ὁμοίως γὰρ ἂν 
αὐτὰ ἐσέβετο ἐμοὶ, καὶ οὐκ ἄν αὐτὰ ἐτόλμησεν εἰς 

ἀναρμοστίαν καὶ ἀπρέπειαν ἐκβάλλειν. οὔτε γὰρ 
ὑπομνημάτων χάριν αὐτὰ ἔγραψεν. οὐδὲν γὰρ δει- 
γὺν μὴ τις αὐτὸ ἐπιλάϑηται, ἐὰν ἅπαξ τῇ ψυχῇ πε- 
ριλάβῃ. πάντων 7γῶρ ἐν ῥραχνυτάτοις κεῖται. φιλο- 

τιμέας δὲ αἰσχρᾶς εἴπδο ἕνεχαι, εἴϑ' ὡς αὑτοῦ τιϑέ- 

μενος, εἴθ᾽ ὡς παιδείας δὴ μέτοχος ὧν, ἧς οὐχ ἄξιος 

ἦν, ἀγαπῶν δόξαν τὴν τῇς μετοχῆς γενομένην. εἰ μὲν 

οὖν ἐκ τῆς μιᾶς συνουσίας “)ιονυσίῳ τοῦτο γέγονε, 
τάχ᾽ ἂν εἴη. γέγονε δ᾽ οὖν ὅπως, Ἴπτω Ζεὺς, φησὶν 

: Θηβαῖος. διεξῆλϑον μὲν γὰρ ὡς εἶπόν τε ἐγὼ, καὺ 

ἅπαξ μόνον" ὕστερον δὲ οὐ πώποτε ἔτι. ἐνγοεῖν δὴ 
δεῖ τὸ μετιὰ τοῦτο, ὅτῳ μέλει τὸ περὶ αὐτὰ 7εγονὸς 
εὑρεῖν, ὅπη ποτὲ γέγονε, τίνι πότ᾽ αἰτίᾳ τὸ δεὗὺ τε- 
ρ0» καὶ τὸ τρέτον, πλεονάκις τὲ οὗ διε ἐξῇῆμεν πότε- 
ρον 4ιονύσιος ἀκούσας μόγον ἅπαξ, οὕτως εἰδέναι 

τὸ οἴεται, καὶ ἱκανῶς εἰδέναι, εἴτε αὐτὸς εὑμὼν, ἢ 

καὶ μαϑὼν ἔμπροσϑεν παρ᾽ ἑτέρων, ἢ φαῦλα εἶναι 

ΣΙ ΞΞΩΞΘΟΝΒΝ 
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τὶὶ λεγϑέντα' ἢ τὸ τρίτον οὐ καϑ'᾽ αὑτὸν, μείζονα 
δὲ, καὶ ὄντως οὐ καϑ᾽ αὑτὸν εἶται φρονήσεώς τε καὶ 
ἀρετῆς ζὴν ἐπιμελούμενος. εἰ μὲν γὰρ φαῦλα, πολ- 
λοῖς μάρτυσι μαχεῖται τὰ ἐναντέα λέγουσιν" οἱ περὶ 
τῶν τοιούτων πάμπολυ Ζιονυσίου κυριώτερον ἂν 
εἶεν χριταί. εἰ δὲ εὑρηκέναι, ἢ μεμαϑηκένα, ἄξια 
δ᾽ οὖν εἶναι πρὸς παιδείαν ψυχῆς ἐλευϑέρας" πῶς 
ἂν μὴ ϑαυμαστὸς ὧν ἄνϑρωπος τὸν ἡγεμόνα τοὺ- 
τῶν καὶ κύριον οὕτως εὐχερῶς ἡτίμασέ ποτ ἄν; 
πῶς δ᾽ ἠτίμασεν, ἐγὼ φράζοιμὴ ἄν. οὐ πολὺν χρό- 
νον διαλιπὼν τὸ μετιὶ τοῦτο ἐν τῷ πρόσϑεν 4 έωνα 
ἐῶν τὼ ξαυτοῦ πεκτῆσϑαι καὶ καρποῦσϑαι χρήματα, 
τότε οὐκὲτ᾽ εἴα τοὺς ἐπιτρόπους αὐτοῦ πέμπειν εἰς 
Πελοπόννησον, καϑάπερ ἐπιλελησμένος τῆς ἔἐπιστο- 

λῆς παντάπασιν. εἶναι γὰρ αὐτὰ οὐ Ζίωνος, ἀλλὰ 
τοῦ υἵέως: ὄντος μὲν ἀδελφιδοῦ οὐτοῦ, κατὰ γ0- 

μους δὲ ἐπιτροπεύοντος. τὰ μὲν δὴ πεπραγμένα, μέ- 
χρι τούτον, ταῦτ᾽ ἦν ἐν τότε χρόνῳ. τούτων δὲ οὔ- 
τῷ γενομένων, ἑωράκειν τὲ ἀκριβῶς τὴν ἐπιϑυμίαν τῆς 
“ιονυσέου φιλοσοφίας, ἀγανακτεῖν τε ἐξῆν εἴτε βου- 

λοίμην, εἴτε μή. ἦν γὼρ ϑέρος δη τότε, καὶ ἔκπλοι τῶν 
γεῶν. ἐδόκει δὴ χαλεπαίνειν μὲν οὐ δεῖν ἐμὲ Φιονυσίῳ 
μᾶλλον ἢ ἐμαυτῷ τὲ καὶ τοῖς βιασαμένοις ἐλϑεῖν ἐμὲ 
τὐτρίτον εἰς τὸν πορϑμὸν τὸν περὶ τὴν «Σκύλλαν, 
Ὅφρ᾽ ἔτι τὴν ὀλοὴν ἀναμετρήσαιμι Χάρυβδιν. λέ- 
γειν δὲ πρὸς Διονύσιον, ὅὃτι μοὲ μένειν ἀδύνατον 
εἴη, Ζίωνος οὕτω προπεπηλακισμένου. ὃ δὲ παρε- 
μυϑεῖτό τε καὶ ἐδεῖτο μένειν, οὐκ οἰόμενος οἵ κα- 
λῶς ἔχειν, ἐμὲ ἀγγελὸν αὐτὸν τῶν τοιούτων ἐλϑεῖν 
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[ὸ γ ὙΠῸ 9 2 δὲ 3. ν» ᾿ 
ὅτι τάχος. οὐ πείϑων δὲ, αὐτός μοι πομπὴν παρα- 
σκευάσειν ἔφη. ἐγὼ γὰρ ἐν τοῖς ἀποστόλοις πλοίοις 

ἐμβὲς διενοούμην πλεῖν τεϑυμωμόνος, πάσχειν τὰ 
οἰόμενος δεῖν, εἰ διακωλυοίμην ὁτιοῦν" ἐπειδὴ πε- 

.-Ὁ δε» ᾽ 3φΦ.ν 3 ῇ δι τὴν . 9 

ριφαγῶς ἠδίκουν μὲν οὐδὲν, ἠδικούμην δέ. ὃ δὲ, οὔὐ- 
δὲν μετοῦ καταμένειν προσιέμενον ὁρῶν, μηχανὴν τοῦ 
μοῖναι τὸν τότε ἔκπλουν μηχανᾶται τοιάνδε τινά" τῇ 

᾿ -Ὁ ) Χ Ἢ ες , ᾽ { 

μετὰ ταῦτα ἐλθὼν ἡμέρᾳ, λέγει πρός μὲ πιϑανὸν 
2 

λόγον. μοὶ καί σοι Ζ΄έων, ἔφη, καὶ τὰ 4ίωνος 
ἣ- ᾿ 3 ῃ - Ν ἄρ ΣΝ ΄ 
ἐκποδὼν ἀπαλλαχϑήτω τοῦ περὶ αὐτὰ πολλάκις δια- 

φέρεσθαι. ποιήσω γὰρ διά σε, ἔφη, 4 ́ ωνε τάδε. 
ἀξιῶ ἐκεῖνον ἀπολαβόντα τὰ ξαυτοῦ, οἰκεῖν μὲν ἐν 

Υ 2 93. ὦ κ 

Πελοποννήσῳ, μὴ ὡς φυγάδα δὲ, ἀλλ᾽ ὡς αὐτῷ καὺ 
- 5 -ρἡ 3.8. 

δεῦρο ἐξὸν ἀποδημεῖν, δ᾽ γ᾽ ἂν ἐκείνῳ τὸ καὶ ἐμοὺ 
καὶ ὑμῖν τοῖς φίλοις κοινῇ ξυνδοκῇ. ταῦτα δ᾽ εἶναι 
μὴ ἐπιβουλεύοντος ἐμοί. τοὕτων δὲ ἐγγυητὰς γίγνε- 

ῚἽ ᾿ ᾿ ΝΝ ᾿ 4 2 Π Ν « ) Υ 
σθαι σε τε, καὶ τοὺς σοὺς οἰκείους, καὶ τοὺς ἐνϑα- 

δὲ Ζίωνος. ὑμῖν δὲ τὸ βέβαιον ἐκεῖνος παρεχέτο)" 
᾿ Υ͂ τ 4« »ν ᾿ { . 

τὸ χρήματα δὲ ἃ ἂν λάβη, κατὰ Πελοπόννησον μὲν 
λ9 ’ Υ 3 τ Θ »" ς«οω - 

καὶ ᾿Αάϑήνας κείσϑω, πὰρ οἵστισιν ἂν ὑμῖν δοκῇ" 
Υ͂ . ἢ ᾿ Υ ᾿ ΡΣ ς- ὦ καρπούσθω δὲ Φίων, μὴ κύριος δὲ ἀνευ ὑμῶν γι- 

ι ΕἾ . 32 

γνέσθϑω ἀνελέσθαι. ἐγὼ γὰρ ἐκείνῳ μὲν οὐ σφόδοα 
πιοτεύω, τούτοις γρώμενον ἂν τοῖς χρήμασι, δίς 
καίον ̓ γίγνεσϑαι περὶ ἐμέ: (οὐ γὰρ ὀλέγα ἔσται] σοδ᾽ 
δὲ καὶ τοῖς σοὶς μᾶλλον πεπίστευκα. ὅρα δὴ ταῦτα 
εἶ σοι ἀρέσκει, καὶ μένε ἐπὶ τοὑτοις τὸν ἐνιαυτὸν 

ω 3 τι ὦ 2 "Ἶ ι Π Ὁ 

τοῦτον" εἰς δὲ ὠὡρὰς ἀπιϑι λαϑὼν τὰ χρήματα ταῦ- 
4 ΦῚ εἰ! ᾿ ΄ 

τα. καὶ Δίων εὖ οἶδ᾽ ὅτι πολλὴν γάοιν ἕξει σοὶ δια- 
πραξαμέγῳ ταῦτα ὑπὲρ ἐκείνου. Τοῦτον δὴ ἐγὼ τὸν 

ΒΕΝΡ-- 
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Υ ι -᾿ ε; 

λόγον ἀκούσας, ἐδυσχέραιγον μὲν ὅλως" ομῶς δὲ 
͵ ᾽ ὥ. »» 

βουλευσάμενος ἔφην εἰς τὴν ὑστεραίαν αὐτῷ περὺ 
τούτων τὰ δόξαντα ἀπαγγελεῖν. ταῦτα ξυνεϑέμεθα 

3 ι " .' 3 
τότε. ἐβουλευόμην δὴ τότε μετὰ ταῦτα, κατ ἐμαυ- 

" ͵ »ἢοΖ}ΡΟὗἵ ΕΣ 

τὸν γενόμενος, μάλα συγκεχυμένος. πρῶτος δ᾽ ἢν 
»οἋΨὖὦ »“ο « Μ ᾿ 5 

μοι τῆς βουλῆς ἡγούμενος ὃδὲε λόγος, φέρε, εἐ δια- 
νοεῖται τούτων μηδὲν ποιεῖν Ζιογύσιος ὧν φησι»" 

᾿ . γι 2 Γ , -- 32 

ἀπελϑόντος δὲ μοῦ ἐὰν ἐπιστδλλῃ ΖΦ ἴωνε πιϑανῶς αὖ- 
᾿ Ὗν Ἂ Ἢ 2 ϑι 7 

τός τὸ καὶ ἀλλοι πολλοὶ τῶν αὐτοῦ, διακελευόμεγος 
Ὁ Ὁ ἥδ εν ; - . , ων» 
ἃ γὺῦν πρὸς ἐμὲ λέγει, ὡς αὐτοῦ μὲν ἐϑέλοντος, ἐμοῦ 

᾿ ΄ 3 - - 3 δὲ οὐκ ἐθελήσαντος ἃ προὐκαλεῖτό με δρᾷν, ἀλλ 
2 « » 

θλιγωρήσαντος τῶν ἐκείνου τοπαράπαν πραγμάτων. 
᾿ , 9... ! ΄ 

σερὺς δὲ καὶ τούτοισιν ἔτι μηδ ἐθέλῃ μὲ ἐκπέμπειν, 
3 ῳ 

αὐτὸς τῶν ναυχλήρων μηδενὶ προστάττων" ἐνδεέξη- 
Π "ν ς Ι ς 3 - ) ὉΜ ἃ - ΕΊ 7 

ταν δὲ πᾶσι ῥᾳδίως ὡς ἀϑουλῶν ἐμὲ ἐκπλεῖν’ ἀρά 
Ἶ ᾿ - τις ἐθελήσει μὲ ἄγειν ναύτης ὁρμώμενον ἐκ τῆς 

5 ᾿ [ - 

Ζιονυσίου οἰκίας; ὥκουν γὰρ δὴ, πρὸς τοῖς ἀλ- 
λοισι κακοῖς, ἐν τῷ κήπῳ τῷ περὲ τὴν οἰκίαν: ὅϑεν 
ὑδ᾽ .᾿ ε 9 ΐ 4 "9 λέ 9 ΓῸ , 3 9 [2 

οὐδ ἂν ὁ ϑυρωρὸς ηϑελὲ μὲ ἀφεῖναι, μὴ πεμφῦ εἰς 
ὍΝ -»“- ᾿ ΄ 2 ᾿ 

σης αὐτῷ τίνος ἐντολῆς παρὰ Ζιονυσίου. ἂν δὲ μεῖ- 
Ψω τὸν ἐνιαυτὸν, ἕξω μὲν Ζίωνι ταῦτα ἐπιστέλλειν, 

ἌΨΩ [2] ᾿ ὙΑΥ ᾿ 
ἐν οἵοις αὐτ᾽ εἰμὶ, καὶ ἃ πράττω. καὶ ἐὰν μὲν δὴ 

- Σ᾽ 3 , 

ποιἣ τι Διονύσιος ὧν φησιν, οὐ παντάπασιν ἕσται. 
μοι καταγελάστως πεπραγμένα. τάλαντα γὸρ ἴσως 

32 , - δ᾿ ΕῚ “-“ρ᾿᾽ - Ὁ 

ἐστὲν οὐκ ἔλαττον (ἂν ἐκτιμᾷ τις ὀρϑ ὥς) ἑκατὸν, ἢ 
 ΩΥ 3 2» ΕἸ Δ δὐξ  ἰς ᾿ 
“ΐωνος οὐοία. ἂν δ᾽ οὖν γίγνηται τὠνῦν ὑποφαίνοντοι 

τ 3 3 “Ὁ Υ μ 

(οἷα εἰκὸς αὐτὸ γίγνεσθαι) ἀπορῶ μὲν ὃ, τι χρὴ- 
) - 1) ν᾿ - , 2 

συμαι ἐμαυτῷ. ὁοὁμῶως δὲ ἀναγκαῖον ἴσως ἐνιαυτόν γ᾽ 
ῷ, - ΄ ᾽ " ὦ » ᾿ 

ὅτῳ πορῆσαι, καὶ ἔργοις ἐλέγξαι πειρᾶσϑ ἂν τὰς Ζ[ιο- 
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Π ῃ- ἌΣ τ, δόξρ 5 “ὡς νυσίου μηχανάς ταῦτά μοι δόξαντα, εἰς τὴν ὕστε- 
Ξ [4] Π ι ραναν εἶπον πρὸς ΖΙογύσιον οτι δέδοκταί μοι μέ- 

Ξ 1: .ο“ ᾿ » Ἶ . Υ « -Ὁ Π ' 

γειγ" ἀξιὼ μὴν, ἕφη», μὴ κύριον ἡγεῖσθαΐ σὲ Ζίω- 
3 , 2 ο 9 3 

γος ἔἐμέ' πέμπειν δὲ μὲτ ἐμοῦ σὲ παρ αὐτὸν γρύόμ- 
᾿ ωὩ ο ΒῚ “ 5, ματα, τι νῦν δεδογμένα δηλοῦντα, καὶ ἐρωτᾶν εἴ- 

ἘΣ “οΣ“΄ ω - -Ὁ-Ὁ »}Ἀ Ἃ ᾿ ῃ ΤΣ. ΡῚ 

γε ἀρκεῖ ταῦτα αὐτῷ ἢ καὶ μὴ βούλεται δὲ ἀλλ 
᾿ Δ] Ἁ 939. ὦ -Ὁ ΕῚ ! 

ἀτταὰ καὶ ἀξιοῦ" καὶ ταῦτα ἐπιστέλλειν ὅτι τάχιστα’ 
σὲ δὲ νεωτερέζειν μηδέν πω τῶν περὶ ἐκεῖνον. ταῦτ᾽ 
ὍΣ ΦΥ -2 «- ς »- ἐρῥήϑη, ταῦτ ξυνωμολογήσαμεν, ὡς γνῦν εἴρηται 

ἰ ᾿ ᾿ »ν ᾿ ο» Ἁ ἢ σχεδόν. ἐξέπλευσε δὴ τὰ πλοῖα μετὼ τοῦτο, καὶ οὐ-- 
» ΝῚ ἢ Ξ -Ὸἢ -ϑ [ Υ Υ͂ 

ἐτι μοὶ δυνατὸν ἣν πλεῖν" ὅτι δὴ μοι καὶ Διονύσιος 
ε ς ε Ξ 

ἐμνήσϑη λέγων ὅτι τὴν ἡμίσειαν τῆς οὐσέας, εἶναι 
" ᾿ 3 ω ’ ᾽ δέοι “ίωνος, τὴν δ᾽ ἡμίσειαν, τοῦ υἱέως" ἔφη δὴ πῶ- 

3 ᾿ 

λήσειν αὑτήν" πραϑείσης δὲ, τοὶ μὲν ἡμίσεα ἐμοὶ δώ- 
2) ον ὉΕ - ᾿ 3 

σειν ἄγειν, τὰ δ᾽ ἡμίσεα τῷ παιδὲ καταλείψειν αὖ- 
τοῦ. τὸ γὰρ δὴ δικαιότατον οὕτως ἕχειν. πληγεὶς 

3 . - : ἾἊ-ὉΝ “- 

δ᾽ ἐγὼ τῷ λεχϑέντι, πάνυ μὲν ᾧμηγγελοῖον εἶναί 
“., ΄, ο 3 ν ἘΝ ε κ , [ 

τι λέγειν ἔτι" ὅμως δ᾽ εἶπον ὅτι χρείη τὴν παρὼ ΖΙίω- 
, « -Ὁ᾿ ο 

γος ἐπιστολὴν περιμένειν ἡμᾶς, καὶ ταῦτα πάλιν 
αὐτὰ ἐπιστέλλειν. ὃ δὲ ἑξῆς τούτοις πάνυ γεανικῶς 

᾿ 3 3 ο »" “ τ! 

ἐπώλει τὴν οὐσίαν αὐτοῦ πᾶσαν, ὁπὴ τε καὶ ὁπῶως 
τ 35.ω.ι ῳ Σ᾿ ᾿ 

ἤϑελε, καὶ οἱστισι' πρὸς ἐμὲ δὲ οὐδὲν ὅλως ἐφϑὲγ- 
γετὸ περὶ αὐτῶν: καὶ μὴν ὡσαύτως ἐγὼ πρὸς ἐκεῖ- 

“ αὖ ων , 

γον αὖὺ περὶ τῶν ΖΠίωνος πραγμάτων οὐδὲν ἕτι διε- 
, ᾽ Γ ᾿ ,ὔ Ὁ 

λεγόμην. οὐδὲν γὰρ ἔτι πλέον ᾧμην ποιεῖν. μέχρι 
μὲν δὴ τούτων ταὐὑτῃ μοὶ βεβοηϑημένον ἐγεγόνει 
φιλοσοφίᾳ καὶ φίλοις. τὸ δὲ μετὰ ταῦτα ἐζῶμεν ἐγὼ 
καὶ “Πονύσιος. ἐγὼ μὲν, βλέπων ἕξω, καϑάπερ 
ΓΝ ο-ἷὉ ἢ ἵ 

ὄρνις ποϑῶν ποϑὲν ἀναπτάσϑαι' ὁ δὲ, διαμηχα- 



μκὰ ἘΡΙΘΤΟΙΑ ΥἹΠἱΙ. 469 

»ώμενος τῖνα τρόπον ἀγασοβήσοι μὲ, μηδὲν ἅπο- 
δοὺς τῶν Ζίωνος. ὅμως δὲ ἔφαμεν ἑταῖροΐ γε εἶναι 
πρὸς πᾶσαν Σικελέαν. τῶν δὴ μισϑοφόρων τοὺς 
πρεσβυτέρους Διονύσιος ἐπεχείρησεν ὀλεγθμισϑ οτέ- 
ρους ποιεῖν, πυρὰ τὰ τοῦ πατρὸς ἔϑη. ϑυμωϑὲν- 
τὲς δὲ οἱ στρατιῶται ξυνελέγησαν ἀϑρόοι, καὶ οὖκ 
ἔφασαν ἐπιτρέψειν. ὃ δ᾽ ἐπεχείρει βιάζεσθαι, κλεί- 
σας τὰς τῆς ἀκροπόλεως πύλας. οἵ δ᾽ ἐφέροντο εὖ- 
ϑὺς πρὸς τὰ τείχη, παιῶνα τινιὶὶ ἀναβοήσαντες βάρ- 
βᾶάρον καὶ πολεμικόν. οὗ δὴ περιδεὴς ὃ Διονύσιος 

γενόμενος, ἅπαντα συνεχώρησε καὶ ἔτι πλείω τοῖς 
τότε συλλεχϑεῖσι τῶν πελταστῶν. λόγος δὴ τις ταχὺ 

διῆλθεν ὡς “Ηρακλεέδης αἴτιος εἴη γεγονὼς πάντων 

τούτων. ὃν ἀκούσας, ὃ μὲν Πρακλείδης ἐκποδὼν 
αὑτὸν ἔσχεν ἀφανῆ Διονύσιος δὲ ἐζήτει λαβεῖν. 
ἀπορῶν δὲ, Θεοδότην μεταπεμψάμενος εἰς τὸν κῆ- 
πον" ἔτυχον δ᾽ ἐν τῷ κἧπῳ καὶ ἐγὼ τότε περιπα- 
τῶν. τὶ μὲν οὖν ἀλλ οὔν οἶδα, οὔτ᾽ ἤκουον δια- 
λεγομένων. ἃ δὲ ἐναντίον εἶπε Θεοδότης ἐμοῦ πρὸς 
Διονύσιον, οἱἷδά τε καὶ μέμνημαι: Πλάτων γὰρ, 
ἔφη, Διονύσιον ἐ ἐγὼ πείϑω τουτονὶ, ἐὼν ἐγὼ γένω- 

μαι δεῦρο “Ηρακλείδην κομίσαι, δυνατὸς, εἰς λόγους 
ἡμῖν περὶ τῶν ἐγκλημάτων αὐτῷ τῶν γῦν γεγονότων" 
ἂν ἀρα μὴ δόξῃ δεῖν αὐτὸν οἰκεῖν ἐν Σικελίᾳ, τόν τε 
υἱὸν λαβόντα καὶ τὴν γυναῖκα ἀξιῶ εἰς Πελοπόννη- 
σον ἀποπλεῖν, οἰκεῖν τε, βλάπτοντα μηδὲν Ζιονύ- 
σίον ἐκεῖ, ᾿πσοπούμενον δὲ τὰ ἑαυτοῦ. μετεπεμψά- 
μην μὲν οὖν καὶ πρότερον αὐτὸν, μεταπέμψομαι δὲ 
καὶ νῦν. ἄν τ οὖν ἀπὸ τῆς προτέρας μεταπομπῇς 
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ὧν τε καὶ ἀπὸ τῆς νῦν ὑπακούση μοΐ. Ζιονύσιον δὲ 
ἀξιῶ καὶ δὲ Ὅμαι, ἄν τις ἐντυγχάνῃ Ἡρακλείδῃ ἐάν 
τ ἐν ἀγρῷ ἐάν τ΄ ἐνθάδε, μηδὲν ἀλλὸ αὐτῷ φλαῦ- 
ρον γίγνεσθαι, μεταστῆναι δ᾽ ἐκ τῆς χώρας, ἕως 
ἂν ἀλλό τι Διονυσίῳ δόξη. τοῦτα, ἔφη, συγχωρεῖς; 
λέγων πρὸς τὸν Ζ᾽ιονύσιον. Συγχωρῶ" μηδ᾽ ἂν πρὸς 
τῇ σῇ, ἔφη, φανῇ οἰκίᾳ, πείσεσθαι φλαῦρον μη- 
δὲν παριὲ τὰ τῦν εἰρημένα. τῇ δὴ μετὰ ταύτην τὴν 
ἡμέραν δείλης Ηὐρύβιος καὶ Θεοδότης προσηλϑέτην 

μοὶ σπουδῇ τεϑορυβημένῳ θαυμαστῶς. καὶ ὁ Θεο- 
δότης λέγει, Πλάτων, ἔφη, παρῆσϑα χϑὲς οἷς παρὸ 
“Ἡρακλείδου Ζ]ιονύσιος ὡμολόγει πρὸς ἐμὲ καί σξδ; 

Πῶς δὲ οὔκ; ἔφην. ἸΙνῦν τοίνυν, ἡ δ᾽ ὃς, περιϑέ- 
ουσι πελτασταὶ, λαβεῖν “Πρακπλείδην ζητοῦντες. ὃ δὲ 
εἰναέ πη ταύτῃ κινδυνεύει. ἀλλ᾽ ἡμῖν, ἔφη, συνοπο- 

λούϑησον πρὸς Ζιονύσιον ἁπάσῃ μηχανῇ. ὠχύμεϑα 
οὖν, καὶ εἰσήλθομεν παρ᾿ αὐτόν: καὶ τὼ μὲν ἑστά- 
τὴν σιγῇ δακρύοντε" ἐγὼ δὲ εἶπον, Οἵδε πεφόβην- 
ται μὴτι σὺ παρὰ τὰ χϑὲς ὡμολογημένα ποιήσῃς πε- 
οὐ Ἡρακλείδην νεώτερον. δοκεῖ γάρ, μοι ταὑτῃ πή 
γεγονέναι φανερὸς ἀποτετραμμένος. ὃ δὲ, ἀκούσας 
ἀνεφλέγϑη τε, καὶ παντοδαπὰ χρώματα ἧκεν, οἷα ἂν 
ϑυμούμενος ἀφείη. προσπεσὼν δ᾽ αὐτῷ ὃ Θεοδότης, 

“οῳ ) ς ᾿ 

λαβόμενος τῆς χειρὸς, ἐδάκρυσέ τε καὶ ἱκέτευε μη- 
5 -. “-»Σ-οΟ ᾿ ᾿ 

δὲν τοιοῦτον ποιεῖν. ὑπολαβὼν δ᾽ ἐγὼ, παραμυϑοὺ- 
αὐ δ ἣν . 9 ᾿ Π 

μένος, Θάῤῥει, Θεοδότα, ἔφην. οὔ γὲὺρ τολμήσει 
Ἁ ν᾽ ᾿] ᾿ ͵ 

“Ζ)ιονὑσιος παριὰ τὰ χϑὲς ὡμολογημένα ἀλλὰ ποτὲ 
- « ) ᾿ Ὁ 

δοᾷν. καὶ ος, ἐμβλεψας μοὶ καὶ μάλα τυραννικῶς, 
-- Ἂ 5 . ᾿ 7!) ᾽ ᾿ ΕΒ] ὼ ᾽ ς λό 

οὐ, ἔφη; ἐἔγω οὐτὲ τὸ σμικρὸν οὔτε μέγα ὡμολό- 
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γῆσα. Νὴ τοὺς ϑεοὺς, ἦν δ᾽ ἐγὼ, σὺ 7: ταῦτα ὦ 
σοῦ νῦν οὗτος δεῖται μὴ ποιεῖν. καὶ εἰπὼν ταῦτα, 

ἀπουτρεφόμενος αιὐχύμην ἔξω, τὸ μετὰ ταῦτα ὃ μὲν 
ἐκυνήγει τὸν “Ηρακλείδην' Θεοδότης δὲ ἀγγέλους 

Π ε δ Υ͂ ! ς δὲ 2 

πέμπων “Πρακλείδη, φεύγειν διεκελεύετο. ὁ δὲ, ἐκ- 
πέμψας Τισίαν καὶ πελταστὰς, διώκειν ἐκέλευε. φϑά- 

γεν δὲ, ὡς ἐλέγετο, Ηροακλείδης εἰς τὴν Καρχηδονίων 
᾿ ) ) εξ κα -“ , ἐπικράτειαν ἐχφυγῶν ἡμέρας σμικρῷ τινε μέρει. τὸ 

ι ι -“- , Υ -Ὁ «. 

δὴ μετὰ τοῦτο ἡ πάλαε ἐπιβουλὴ Φηιονυσίων τοῦ μὴ 
ἀποδυῦναε τὰ Δίωνος χρήματα, ἔδοξεν ἔχϑρας λό- 
γον ἔχειν ἂν πρός μὲ πιϑανόν. καὶ πρῶτον μὲν ἐπ 
τῆς ἀκροπόλεως ἐκπέμπει μὲ, εὑρὼν πρόφασιν , ὡς 
τὸς γυναῖκας ἐν τῷ κήπῳ ἐν ᾧ κατῴχουν ἐγὼ, δέου 
ϑῦσαι ϑυσίαν τινὰ δεχήμερον. ἔξω δὴ με παρ᾽ Ἅρ- 

χεδήμϑ) προσέταττε τὸν χρόνον τοῦτον μεῖναι. ὄντος 
δὲ μοῦ ἐκεῖ, Θεοδότης μεταπεμψάμενός με, πολλὰ 
περὶ τῶν τότε πραχϑέντων ἠγανάκτει καὶ ἐμέμφετο 
“ιονυσίῳ. ὃ δ᾽ ἀκούσας ὅτι παρὰ Θεοδότην εἴην εἰσο 

εληλυϑὼς, πρύφασιν αὖ ταύτην ἄλλην τῆς πρὸς 
ἐμὲ διαφορᾶς ποιούμενος, ἀδελφὴν τῆς πρόσϑεν, 

3 ι » , 

πέμψας τινὰ ἠρώτα μὲ εἰ ξυγγιγνοίμην ὄντως μετα- 
’ τ Α }} 

πεμψαμένου μὲ Θεοδότου. καγὼ, παντάπασιν, ἔφην. 
ς δὲ 2.γι 5 ᾿ 2; Ἃ " ἰ - 

ὃ θὲ, ἔκελευε τοίνυν, ἔφη, σοὶ φράζειν ὁτι καλῶς 
2 φω -" ͵ ᾿ . ᾿ , “ΕΝ 

οὐδαμῇ ποιεῖς, Ζίωνα καὶ τοὺς Δίωνος φίλους αἰεὶ 
ΡῚ -Ὁ "»- γι ἢ; 

περὶ πλείονος αὐτοῦ ποιούμενος. ταῦτ᾽ ἐθῥήϑη, καὶ 
39 ᾿ ᾿ ᾿ Ἥ Ι 

οὐκέτι μετεπέμψατό μὲ εἰς τὴν οἴκησιν» πάλιν" ὡς 
᾿ ὃ ἡ "“ἣ ἢ , 3 Ἂν ΗΟ Π 

ηδὴ σαφῶς Θεοδότου μὲν ὄντος μου καὶ “Πρακχλείς- 

δου φίλων, καὶ τοῦ δ᾽ ἐχθροῦ καὶ οὐκέτ᾽ εὐνοιεῖν 
μος ΄ ὃ ’ ; Ῥν Ὁ), 3. ἌΝ ὠετὺ μὲ, οτἵάέάέ “ωγνν τὰ χρηματὰα εὔρει παντελῶς, 
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κατ. 4 4 « .ω 3, ΠῚ 3 2 ω" ᾧὥκαυν δὴ τὸ μετὰ τοῦτο ἕξω τῆς ἀπροπόλεως ἐν τοῖς 

μισθοφόροις. προσιόντες δὲ μοι ἀλλοι τὲ καὶ οἵ τῶν 
ω- , , ῳ 

ὑπηρευιῶν ὄντες ᾿Ιϑήνηϑεν ἐμοὶ πολῖται, ἀπὴγγελ- 
λον ὅτι διαβεβλημένος εἴην ἐν τοῖς πελτασταῖς" καὶ 

᾿ 9 -Ὁ , 

μον τινὲς ἀπειλοῖεν, εἴπου λήψοιντό με, διαφϑε- 
θεῖν. μηχανῶμαι δὴ τινὰ τοιάνδε σωτηρίαν" πέμπω 

ΐ 5) "4 ᾿ ῇ Ἤ Ἃ 4 τ χλλ ,) 5 Γ 

παρ᾿ ἀρχύτην καὶ τοὺς ἄλλους φίλους εἰς Τάραντα, 
! Ε τ δ), ᾿ 

φράζων ἐν οἷς ὧν τυγχάνω. οἱ δὲ, πρόφασιν τινὰ 
πρεσβείας πορισάμενοι παριὰὶ τῆς πόλεως, πέμπουσι 

5ϑ»ϑ ὦ [4 ς 

τριακόντορόν τὲ καὶ “αμέσκον αὐτῶν ἕνα" ὃς ξλ- 
ϑὼν ἐδεῖτο “Διονυσίου περὶ ἐμοῦ, λέγων ὅτι βουλοέ- 

᾿ .-Ὁ , - ι 

μὴν ἀπιέναι, καὶ μηδαμῶς. ἄλλως ποιεῖν. ὃ δὲ ξυν- 
ὡμολόγησε καὶ ἀπέπεμψεν, ἐφόδια δοὺς. τῶν 4ίω- 

᾿ ’ 2.5. ’ ΕῚ ΄ 3, Ἁ ΝῚ [ 

γος δὲ γρημάτων οὐτ᾽ ἐγώ τι ἀπῃτουν», οὔτε τις ἀπξ- 
2 ν ᾿ 2 

δωκεν. ἐλϑὼν δὲ εἰς Πελοπόννησον, εἰς ᾿Ολυμπέαν 

“Ζἰωνα καταλαβὼν ϑεωροῦντα, ἤγγελον τὰ γεγονό- 
ς ν ᾿ πον Ὁ ’ ' 3 . μ τα. ὃ δὲ, τὸν 4ία ἐπιμαρτυράμενος, εὐϑὺς παρήγ- 

) -Ὁ ; -Ὁ 5 

γελλεν ἐμοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς οἰκείοις καὶ φίλοις παρα- 
’ Ὁ « - ν᾿ 

σκευάζεσθαι τιμωρεῖσθαι Ζ΄ιονύσιον: ἡμῶν μὲν ἕξε- 
κι ΝΒ [ἢ , 3 

γαπατίας χάριν (οὕτω γὰρ ἔλεγέ τε καὶ ἐνόει) αὐτοῦ 
2.» - ϑςφ», ᾿ .- 3 ἵ δ᾽ διόδων . δ᾽ ἐχβολῆς ἀδίκου καὶ φυγῆς. ἀκούσας ὃ ἐγὼ, τοὺς 

μὲν φίλους παρακαλεῖν ἐκέλευον, εἰ βούλοιντο" ἐμὲ 
5 ν - Μ 

δ᾽ εἶπον ὅτι σὺ μετὼ τῶν ἄλλων βίᾳ τινὰ τρόπον 
7 ε 

σούσσιτον καὶ συνέστιον καὶ κοινωγὸν ἱερῶν Ζ]ιονυ- 
ῇ ) Π εἰ 2) « - Π -ν 

σίῳ ἐποίησας, ὃς ἴσως ἡγεῖτο διαβαλλόντων πολλῶν 
ἐπιβουλεύειν ἐμὲ μετὰ σοῦ ἑαυτῷ καὶ τῇ τυραννίδι" 

χοω Ἴ ΕῚ ᾽ 2 προς ᾿ 4 2 ΓΟ « 

καὶ ὅμως οὐκ ἀπέκτεινεν, ἡδέσϑη δέ. οὐτ' οὖν ἡλι- 
}» -ῸΟὖ , 3 

κὰν ἔχων συμπολεμεῖν ἔτι σχεδὸν οὐδενί κοινός τῇ 
«ς Ὁ 2 Ἃ »ἷ ’ ῖ ΒΝ] Υ ͵ 

ὑμὴν εἰμὴ, ἂν ποτὲ τι πρὸς ἀλλήλους δεηθέντες φι- 

Ϊ 1 
Ι 

Ι Ἰ 

παν 
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λίας ἀγαϑόν τι ποιεῖν βουληϑῆτε" κακὰ θὲ ἕως ἂν 

ἔπιεῦ Ὑμῆτε, ἄλλους παρακαλεῖτε. ταῦτα εἶπον, με- 
μισηκὼς τὴν περὲ Σικελίαν πλάνην καὶ ἀτυχίαν. ἀ- 

πειϑοῦντες δὲ καὶ οὐ πειϑόμενοι ταῖς ὑπ᾽ ἐμοῦ δια- 

λέξεσι, πάντων τῶν νῦν γεγονότων κακῶν αὐτοὶ αἷ- 

τίοι ἐγένοντο αὐτοῖς" ὧν, εἶ Διονύσιος ἀπέδωκε τὰὼ 

χοήματα 4ίωνε, ἢ καὶ παντάπασι κατηλλάγη, οὐκ 

ἂν ποτε ἐγένετο οὐδὲν, ὅσά γε δὴ τἀνθρώπινα. 
Δίωνα γὰρ ἐγὼ καὶ τῷ βούλεσθαι καὶ τῷ δύνασθϑαν 
κατεῖχον ἂν ῥᾳδίως, νῦν δὲ ὁρμήσαντες ἐπὶ ἀλλὴή- 
λους, κακῶν πάντα ἐμπεπλήκασι. καΐτοι τὴν γε αὖ- 
τὴν Δίων εἶχε βούλησιν ἥνπερ ἂν ἐγὼ φαίην δεῖν 
ἐμὲ καὶ ἀλλον, ὅστις μέτριος, περί τε τῆς αὑτοῦ δυ- 
νάμεως καὶ φίλων καὶ περὶ πόλεως τῆς αὑτοῦ δια- 

γοοῖτ ἂν, εὐεργετῶν ἐν δυνάμει καὶ τιμαῖσι γενέ- 
σϑαι τιὰ μέγιστα ἐν ταῖς μεγίσταις. ἔτι δὲ οὐκ ἂν 
τις πλούσιον ἑαυτὸν ποιήσῃ, καὶ ἑταίρους καὶ πό- 
λιν ἐπιβουλεύσας" καὶ ξυνωμότας συναγαγὼν, πένης 
ὧν, καὶ ἑαυτοῦ μὴ κρατῶν, ὑπὸ δειλίας τῆς πρὸς 

τὸς ἡδονεὲὶςς ἡττημένος" εἶτα τοὺς τὰς οὐσίας πεκτη- 
μένους ἀποκτείνας, ἐχϑροὺς καλῶν τούτους, διαφο- 
97 τὰ τούτων χρήματα, καὶ τοῖς συνεργοῖς τὲ καὶ 
δταίφοις παρακελεύηται ὃ ὑπῶὼς μηδεὶς αὐτῷ ἐγκαλῇ, 
πένης φάσκων εἶναι. ταὐτὸν δὲ καὶ τὴν πόλιν ἂν 
“οὕτω τὶς εὐεργετῶν, τιμᾶται ὑπ᾽ αὐτῆς, τοῖς πολ- 
λοῖς τὰ τῶν ὀλίγων ὑπὸ ψηφισμάτων διανέμων. ἢ 
μεγάλης προεστὼς πόλεως, καὶ πολλῶν ἀρχούσης 
ἐλαττόνων, τῇ ἑαυτοῦ πόλει τὰ τῶν σμικροτέρων χρὴ- 
ματα διανέμῃ μὴ κατὰ δίκην. οὕτω μὲν γὰρ οὔτε 
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, 2 . 

Δίων οὔτε ἄλλος ποτὲ οὐδεὶς ἐτιὴ δύναμιν ἑκὼν εἶσιν 
1 - Ὕ 

ἀλιτηριώδη ἑαυτῷ τε καὶ γένει εἰς τὸν αἰδὴ χρόνον" 
ἐπὲ πολιτείαν δὲ καὶ νόμων κατασκευὴν τῶν δικαιο- 

2! 2 

τάτων τε καὶ ἀρίστων, οὔτι δ ὀλιγίστων ϑανάτων 
- «ει ω 

καὶ φυγῶν γινομένην. ἃ δὴ Δίων νῦν πράττων, προ- 
9 - »"΄’ὦ 

τιμήσας τὸ πάσχειν ἀνόσια τοῦ δρᾶσαι πρότερον, 
᾿ Ὁ . Ε διευλαβούμενος δὲ παϑεῖν, ὅμως ἔπεσεν, ἐπ᾿ ἄκρον 

ἐλϑὼν τοῦ περιγενέσϑαι τῶν ἐχϑρῶν: ϑαυμαστὸν 
ι ΡῚ ᾿ ς ᾿ Ρ᾽ 

παϑὼν οὐδέν. ὅσιος γὰρ ἄνϑρωπος ἀνοσίων πέρι, 
, ᾿ ἰὴ 3 “] 

σώφρων τε καὶ ἔμφρων, τὸ μὲν ὁλον οὐκ ἂν ποτὲ 
διαψευσϑείη τῆς ψυχῆς τῶν τοιούτων πέρι" κυβὲερ- 

Υ ᾿ 2 ο ᾿ } » 3 Η ᾿ 

γήτου δὲ ἀγαθοῦ πάϑος ἂν ἴσως οὐ ϑαυμαυστὸν εὑ 
[«Ἱ κ ΠῚ ᾿ ΕῚ 3" 

πάϑοι" ὃν χειμὼν μὲν ἐσόμενος οὔκ ἂν πάνυ λάϑοι, 
χειμώνων δὲ ἐξαίσιον καὶ ἀπροσδόκητον μέγεϑος λά- 

2 Ἃ ᾿ 

ϑοιτ ὧν, καὶ λαϑὸν κατακλύσειε βέᾳ. ταὐτὸν δὴ καὶ 
3» ΡΝ Ἁ . τες ὃ». 

“ἰωνὰα ἔσφηλε δ ολιγίστων. κακοὶ μὲν γὰρ ὄντες 
2.ϑΝΑ. κυ ᾿ 2 2» «ε«Ἡ Υ͂ τ . 

αὐτὸν σφόδρα οὐκ ἔλαϑον οἵ σφήλαντες" σον δὲ 
ε “Ὁ 3 

ἅψος ἀμαϑίας εἶχον, καὶ τῆς ἄλλης μοχϑηρίας τε 
καὶ λαιμαργέας, ἔλαϑον. ᾧ δὴ σφαλεὶς κεῖται, Σιικε- 

Π ᾽ κ ’ μ ᾿, . " οὩ- 

λίαν πένϑει περιβαλὼν μυρίῳ. τά δὴ μετὰ τὸ νῦν 
ς ΄ [6 : Π] δὸ 2» Π ο 32 

ῥηθέντα ἃ ξυμβουλεύω, σχεδὸν εἴρηταί μοι καὶ εἰ- 
' δ᾽ , « ᾿ 2 ᾿ ρήσϑω, ὧν δ᾽ ἐπανέλαβον ἕνεκα τὴν εἰς Σικελίαν 

“ Ἔ- ΒΩ ’ « 

ἄφιξιν τὴν δευτέραν, ἀναγκαῖον εἰναι ἔδοξέ μοι ῥη- 
- - ᾿ 5 ο ϑῆναι δεῖν διὰ τὴν ἀτοπίαν καὶ ἀλογίαν τῶν γενο- 
, “οῳ» « Π Φ 

μένων. εἰ δ᾽ ἀρὰ τινὶ τὰ νῦν ῥηϑόντα εὐλογώτεροι 
ἐφάνη, καὶ προφάσεις πρὸς τὰ γενόμενα ἱκανὲς ἔχειν 
, , 2 ς»»ν» ς - , “ 

ἔδοξέ τῷ, μετρίως ἂν ἡμῖν καὶ ἱκανῶς εἴη τὰ νῦν 
5 , 

διρημένα, 
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ὌὋ γδὃ όη. 

ἩΜΛΑΤΩΝ ΤΟΙ͂Σ ΔΊΩΝΟΣ ΟἸΙΚΕΙΟΙ͂Σ ΤῈ 

ΚΑῚ ἙἘΤΑ͂ΙΡΟΙΣ, ΕΥ̓͂ ΠΡΑΤΤΕΙΝ. 

“422 ἂν διανοηϑέντες μάλιστα εὖ πράττοιτε, ὄντωξ 

πειράσομαι ταῦϑ'᾽ ὑμῖν κατὰ δύναμιν διεξελϑεῖν. 
ἐλπίζω δὲ οὐχ ὑμῖν μόνοις ξυμβουλεύσειν τὰ συμφέ- 
ροντα μάλιστά γε μὴν ὑμῖν, καὶ δευτέροις, πᾶσυ 
τοῖς ἐν Συρακούσαις: τρίτοις δὲ, ὑμῶν καὶ τοῖς 
ἐχθροῖς καὶ πολεμίοις, πλὴν εἴτις αὐτῶν ἀνοσιουρ- 

᾿γὸς γέγογε. ταῦτα γὰρ ἀνίατα, καὶ οὐκ ἄν ποτὲ τις 
τ ΑΝ ἀντ" ’ , τ "ΕἸ ῃ - 2 ΩΝ ΠΕ τἂν 

αὐτὰ ἐκνίψειε. γοήσατε δὲ ἃ λέγω νῦν. ἔσϑ'᾽ ἡμῖν, 
κατὰ Σικελίαν πᾶσαν λελυμένης τυραννίδος, πᾶσα 

2 -“ ΄-“- ι ᾿ 

μάχη περὶ αὐτῶν τούτων" τῶν μὲν, βουλομένων 
ἀναλαβεῖν πάλιν τὴν ἀρχήν" τῶν δὲ, τῇ τῆς τυραν»- 

2 “« ’ - Ὰ Α 

νίδος ἀποφυγῇ τέλος ἐπιϑεῖναι. ξυμβουλὴ δὴ περὶ 
- , ᾿ -»"»Ὕ -"ο' -»"ἢὦ τ 

τῶν τοιούτων ὀρϑὴ δοκεῖ ἑκάστοτε τοῖς πολλοῖς εἶ- 
-Ὡ- -᾿ Ν ΠῚ ᾿ 

ψαι, ταῦτα ξυμβουλεύειν δεῖν ἃ τοὺς μὲν πολεμίους 
ὡς πλεῖστα κακὰ ἐξεργάσεται, τοὺς δὲ φίλους ὡς 

-Ο ΝῚ ω ! ἢ Υ 3 - ς«»ς ᾿ 

πλεῖστα ἀγαϑά. τὸ δὲ οὐδαμῶς ῥὁάδιον, πολλὰ κα- 
»"Ὕ»ἽῈ 3 , 

κα δρῶντα τοὺς ἄλλους, μὴ οὐ καὶ πάσχειν αὐτὸν 
λ ὦ ὃ " δὲ 3 ᾿ 2, ὼ,, 3 

πολλὰ ἕτερα. δεὶ δὲ οὐ μακρὰν ἐλϑόντας ποι τὰ 
τοιαῦτα ἐναργῶς ἰδεῖν: ἀλλ ὅσα νῦν γέγονε τῇδε 

3 -" »- ; Η - 
αὐτοῦ περὶ Σικελίαν, τῶν μὲν, ἐπιχειρούντων δρῶν, 
ΒΥ. Υ 2 Π ν “»“ω «' )" 2). 5 

τῶν δὲ, ἀμύνασθαι τοὺς δρῶντας. ἃ κἀν ἄλλοις 
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μυϑολογοῦντες ἱκανοὶ γίγνοισϑ' ἂν ἑκάστοτε διδά- 
σκαλοι" τούτων μὲν δὴ σχεδὸν οὐκ ἀπορία. τῶν δὲ 
ὅσα γένοιτ᾽ ἂν ἢ πᾶσι συμφέροντα ἐχϑροῖς τὲ καὶ 
φίλοις, ἢ ὅτι σμικρότατα κακὰ ἀμφοῖν, ταῦτα οὔτε 
ὁᾷάδιον δρᾷν, οὔτε ἰδόντα ἐπιτελεῖν. εὐχῇ δὲ προσ- 
ἐοικὲν ἡ τοιαύτη ξυμβουλὴ τε καὶ ἐπιχείρησις τοῦ 
λόγου. ἔστω δὴ παντάπασι μὲν, εὐχὴ τις" (ἀπὸ γὰρ 
ϑεῶν χρὴ πάντα ἀρχόμενον. αἰεὶ λέγειν τὲ καὶ γοεῖ») 
ἐπιτελὴς δ᾽ τὴ σημαίνουσα ἡμῖν τοιόνδε τινι ἀὔγθυς 

γῦν ὑμῖν καὶ τοῖς πολεμίοις σγεθδν, ἐξ οὗπερ γέγο- 

γεν ὁ πόλεμος, συγγένεια ὄρχεν μέα διὰ τέλους, ἣν 
ποτε κατέστησαν οὗ πατέρες ὑμῶν, εἰς ἀπορίαν ἐλ- 
ϑόντες τὴν ἅπασαν, τόϑ'᾽ ὅτε κίνδυνος ἐγένετο, ἔσχα- 

τος Σικελίᾳ τῇ τῶν ᾿Βλλήνων, ὑπὸ Καρχηδονίων ἄ- 
νάστατον ὅλην ἐπβαρβαρωθεῖσαν γενέσθαι. τότε 
γὰρ εἵλοντο “]ιονύσιον μὲν ὡς νέον καὶ πολεμικὸν 
ἐπὶ τὸς τοῦ πολέμου πρεπούσας αὐτῷ πράξεις" σὐμ- 

βουλον δὲ καὶ πρεσβύτερον ᾿Ἱππαρῖνον, ἐπὶ σωτη- 
οἷᾳ τῆς Σικελίας, αὐτοκράτορας, ὥς φασι, τυράν- 

ψοὺυς ἐπονομάζοντες. καὶ εἴτε δὴ ϑεέαν τὶς ἡγεῖσθαι 

βούλεται τύχη» καὶ ϑεὸν, εἴτε τὴν τῶν ἀρχόντων ἀ- 
οἑτὴν, εἴτε καὶ τὸ ξυναμφότερον; μετὰ τῶν τότε πο- 
λιτῶν τῆς σωτηφέας αἰτίαν ξυμβῆναν Κη», ἔστω 
Ξαΐπη ὅπη τὶς ὑπολαμβάνει: σωτηρία δ᾽ οὖν οὕτως 
συνέβη τοὶς τότε γενομένοις. τοιούτων οὖν αὐτῶν 
γεγονότων, δίκαιόν που τοῖς σώσασι πάντας χάριν 
ἔχειν. εἰ δέ τε τὸν μετέπειτα χρόνον ἢ τυραννὶς οὐκ 

ὀρθῶς τῇ τῆς πόλεως δωρεᾷ κατακέχρηται, τούτων 
δίκας τὰς μὲν ἔχει, τὰς δὲ τινέτω. τίνες οὖν δὴ δί- 
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καὶ ἀναγκαίως, ὀρϑαὶ γίγνοιντ' ἂν ἐκ τῶν ὑπαρχόν- 
των αὐτοῖς; εἰ μὲν ὁᾳδίως ὑμεῖς ἀποφυγεῖν οἱοίτ᾽ 
ἦτε αὐτοὺς καὶ ἄνευ μεγάλων κινδύνων καὶ Ὁ 
2) κεῖνοι ἑλεῖν εὐπετῶς πάλιν τὴν ἀρχὴν, οὐδ᾽ 
συμβουλεύειν οἱόντ᾽ ἠν τὰ μέλλοντα φηϑήσισϑαι. 
γῦν δ᾽ ἐνγοεὶν ὑμᾶς ἀμφοτέρους χοεὼν καὶ ἀναμι- 

μρήσκεσϑαν ποσάκις ἐν ἐλπὲδι ὃ ἑκάτεροι γεγόνατε τοῦ 
νῦν οἴεσθαι σχεδὸν αἰδὲ τινὸς σμικροῦ ἐπιδεεῖς εἶναι 

τὸ μὴ πάντα κατιὶὰ γοῦν πράττειν: καὶ δὴ καὶ ὅτι 
τὸ σμικρὸν τοῦτο, μεγάλων καὶ μυρίων κακῶν αἷ- 
τιον ἑκάστοτε ξυμβαΐνει γιγνόμενον, καὶ πέρας οὐ- 
δὲν ποτὲ τελεῖται, ξυνάπτει δὲ αἰεὶ παλαιὰ τελευτὴ 
δοκοῦσα, ἀρχὴ φυομένη νέα. διολέσθϑαι δ᾽ ὑπὸ τοῦ 
κύκλου τούτου κινδυνεύσει καὶ τὸ τυραννικὸν ἅπαν 
καὶ τὸ δημοτικὸν γένος" ἥξει δὲ, ἐάνπερ τῶν εἰκό- 
των γίγνηταί τι καὶ ἀπευκτῶν, σχεδὸν εἰς ἐρημίαν 
τῆς “Ελληνικῆς φωνῆς Σικελία πᾶσα, Φοινίκων ἢ 
᾿Οπικῶν μεταβαλοῦσα εἴς τινα δυναστείαν καὶ κρώ- 
τος. τούτων δὴ χρὴ πάσῃ προθυμίᾳ πάντας τοὺ 

ϑπννν ἐρίδυκᾳ δον ὠὐν ϑν ̓δή τις εἰ ατ 
ῤ 

ρον ἄμεινόν τ΄ ἔχει τοῦ ὕπ᾽ ἐμοῦ δηϑησομένου, ἐνε- 
γκὼν εἷς τὸ μέσον, ὀρϑότατα φιλέλλην ἂν λεχϑ εη. 
ὃ δέ μοι φαίνεταί πη, τανῦν ἐγὼ πειράσομαν πάσῃ 
παρῥησίᾳ καὶ κοινῷ τινε δικαίῳ λόγῳ χρώμενος δη- 

δοῦν. λέγω γὰρ δὴ διαιτητοῦ τινα τρόπον διαλεγό- 
μενος, ὡς δυοῖν τυρανγεύσαγτ τε καὶ τυραγγευϑέντι, 
ὡς ἑνὶ ἑκατέρῳ παλαιὰν ἐμὴν ξυμβουλὴν. καὶ νῦν 
δ᾽ ὁ ὃν ἐμὸς λόγος ἂν εἴη ξύμβουλος τυράννῳ παντὶ, 

φεύγειν μὲν τοὔνομά τὲ καὶ τούργον τοῦτο, εἰς βα- 

Ῥυλτ. Τ᾿ ὙἹΗ, ΜΝ 
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σιλειαν δὲ, εἰ δυνατὸν εἴη, μεταβαλεῖν. δυνατὸν 
ε ᾿ ΣΝ 

δὲ, ὡς ἔδειξεν ἔργῳ σοφὸς ἀνὴρ χαὶ ἀγαϑὸς 4υ- 
τὼ ει 3 ᾿ ΩΣ 5 ᾿ Μῇ 

κοῦργος" ὃς ἰδὼν τὸ τῶν οἰκείων γένος ἐν ἄργει καὶ 
᾿ 5 

Μεσσήνῃ ἐκ βασιλέων εἰς τυρόννων δύναμιν ἀφικο- 
᾿μέγνους, καὶ διαφϑείραντοις ἑαυτούς τὲ καὶ τὴν πόλιν 
Ἑπατέρους ἑκατέραν, δείσας περὶ τῆς αὑτοῦ πόλεως 
ς Π Ὁ 

Χμ καὶ γένους, φάρμακον ἐπήνεγκε τὴν τῶν γερόν- 
τῶν ἀρχὴν, καὶ τὸν τῶν ἐφόρων δασμὸν, τῆς βασι- 

ὶ “ 2 -»Ὃο , τ ᾿ γ 

λικῆς ἀρχῆς σωτήριον" ὠστὲ γενεῆς τοσαύτας ἤδη 
Φ 3 . } ᾿ 

ἰδὲ εὐκλείας σώζεσϑαι" νόμος ἐπειδὴ κύριος ἐγένε- 
. .- ϑ Υ ὃ 3 3 27 Π 

τὸ βασιλεὺς τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ οὐκ ἄνϑρωποι τὺ- 
' ει ; - , - 

ρανγοι νόμων" ὁ δὴ καὶ νῦν οὑμὸς λόγος πᾶσι πα- 

ρακελεύεται" τοῖς μὲν τυραγγνέδος ἐφιεμένοις͵ ἅπο- 
τρόποσϑαν καὶ φεύγειν φυγῇ ἀπλήστῳ πεινώντων εὖ- 
δαιμόνισμα ἀνθρώπων καὶ ἀνοήτων" εἷς βασιλέως 
ΓῸΣ 5 σιν ’ Ἴ 

Ὁ εὖδὸς πειρᾶσθαι μεταβάλλειν, καὶ δουλεῦσαι νό- 
μοῖς βασιλικοῖς, τὰς μεγίστας τιμὰς πεκτημένους 

στιαρ᾽ ἑκόντων τὲ ἀνθρώπων καὶ τῶν νόμων. τοῖς δὲ 
Ὧν Υ͂ , 3) τ᾿ 5 ἊἍ Ρ ᾿ Υ 

δὴ ἐλεύϑερα διώχουσιν ἠδη, καὶ φεύγουσι τὸν δοὺ- 
᾿ν 

“Ὁ ς; 3 2 -Ὁ , λειον ζυγὸν, ὡς ὃν κακὸν, εὐλαβεῖσθαι ξυμβου-- 
᾿ Ἧ , 9 9 ᾿ 

λεύοιμ᾽ ἂν μήποτε ἀπληστίᾳ ἐλευϑερίας ἀκαίρου τι-- 
15} - Π [4] : 

νὸς "εἰς τὸ τῶν προγόνων νόσημα ἐμπέσωσιν" ὁ διὰ 
᾿ 3 2 ΝῚ Σ 

τὴν ἄγαν ἀναρχίαν οἱ τότε ἕπαϑον, ἀμἔέτρῳ ἐλευ- 
. ; Υ ων 

ϑεοίας χρώμενοι ἔρωτι. οὗ γὰρ πρὸ Διονυσίου παὶ 
«4 «ε« 21 2 

Ἱππαρίνον ἄρξαντες Σιιελιῶται, τότε ὡς ᾿ογτο εὖ- 
᾽ "Ὁ ’ ῳ 5 » 

ϑαιμόνως ἔζων, τρυφῶντές τὲ καὶ ἅμα ἀρχόντων ἀρ- 
χοντες" οὗ καὶ τοὺς δέκα στρατηγοὺς κατέλευσαν 

»4,5 ᾿ : 32 ᾿ 

βάλλοντες τοὺς πρὸ “ιονυσίου, κατὰ γόμον οὐδένα 
φρίγαντες, ἵνα δὴ δουλεύοιεν μηδενὶ μὴτε σὺν δίκη, 
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μήτε γόμῳ δεσπότῃ" ἐλεύϑεροι δ᾽ εἶεν πάντη πάντως. 
ὅϑεν αἵ τυραγνέδες ἐγένοντο αὐτοῖς. δουλεία γὰρ καὶ 
ἐλευϑερία, ὑπερβάλλουσα μὲν ἑκατέρα, πάγκακον' 
ἔμμετρος δὲ οὐσα, πανάγαϑον. μετρία δὲ ἡ ϑεῷ 
δουλεέα' ἄμετρος δὲ, ἡ τοῖς ἀνθρώποις. ϑεὸς δὲ ἀν- 
ϑρώποις σώφροσι, νόμος" ἄφροσι δὲ, ἡδονή. τούτων 
δὴ ταὐτῃ πεφυκότων, ἃ ξυμβουλεύω Συρακουσίοις 
πᾶσι, φράζειν παρακελεύομαι τοὺς “ἴωνος φίλοις, 
ἐχείγνου καὶ ἐμὴν κοινὴν ξυμβουλήν. ἐγὼ δὲ ἑρμη- 
γεύσω ἃ ἐκεῖν ος ἔμπνους ὧν καὶ δυνὸ μενος, εἰπενγῦν 
πρὸς ὑμᾶς. τὸν οὖν δή τις ἂν εἴποι "λόγον ἀποφαΐνε- 

᾿ ται ἡμῖν περὶ τῶν γῦν “παρόντων ἡ Δίωνος ξυμβοιυ- 
᾿λή; τόνδε" ΖΔ ἄέξασϑε, ὦ Συρακούσιοι, πάντων πρῶ- 

τον νόμους, οἵτινες ἂν ὑμῖν φαίνωνται μὴ πρὸς χρη- 
ματισμὸν καὶ πλοῦτον τρέψοντες τὰς γνώμας ὑμῶν, 
μὴτ' ἐπιϑυμίέας. ἀλλ ὄντων τριῶν, ψυχῆς ἱκαὺ σώμα- 

τος, ἔτι δὲ χρημάτων, πρώτην μὲν τὴν τῆς ψυχῆς ἐπεμέ- 
λειαν ἔχειν. δεῖ" δευτέραν δὲ, τὴν τοὺς σώματος, ὑπὸ τῇ 
τῆς ψυχῆς κειμένην". τρίτην δὲ καὶ ὑστάτην, τὴν τῶν 
χρημάτων. τιμὴν, δουλεύουσαν τῷ σώματί τὸ καὶ τῇ 

. ψυχῇ. καὶ ὃ μὲν ταῦτα ἀπεργαζόμενος θεσμὸς, γὐ- 
μος ὧν ὀρθῶς ὑμῖν εἴη κείμενος, ὄντως εὐδαίμονας 
ἀποτελῶν τοὺς γρωμένους" ὁ δὲ τοὺς πλουσίους εὐδαί- 
μονας ὀνομάζων λόγος, αὐτός τεἄϑλιος, γυναικῶν καὶ 
παΐδων ὧν λόγος ἀγους,τοὺς πεγξβομένους τὲ ἀπεργά- 
ζεται τοιούτους. ὅτι δ᾽ ἀληθῆ ταῦτ ἐχὼ πλθανεὶ εὐο- 

μαι, ἐὰν χεύδησϑε τῶν νῦν λεγομένων περὶ γόμων, 
ἔργῳ γνώσεσϑε. ἢ δὴ βάσανος ἀληϑεστάτη δοκεῖ 

γένγεσθαιν τῶν πάντων πέρι. δεξάμενοι δὲ τοὺς τοι- 
ἍΤ 
ΧΕ 



180 ῬΙΑΤΟΝΙΞ ἃ.6.0.5 δ6.4.0. 

οὑτοῦς γόμους, ἐπειδὴ κατέχει πίνδυνος Σικελίαν, 

καὶ οὔτε κρατεῖτε ἱκανῶς, οὔτ᾽ αὐ διαφερόντως ΑΝ 

τεῖσϑε, δέν νὰ ἂν ἴσως καὶ ξυμφέρον γίγνοιτο ὑμῖν 

πᾶσι μέσον τεμεῖν, τοῖς τὲ φεύγουσι τῆς ἀρχῆς τὴν 
χαλεπότητα ὑμῖν, καὶ τοῖς τῆς ἀργῆς πιάλιν ἐρῶσι τυ- 
χεῖν' ὧν οὗ πρόγογοι, τότε μέγιστον, ἔσωσαν ἀπὸ 

« [σ] [τὸ 3 -Ὁ ν 

βαρβάρων τοὺς Ελληνας, ὠστ ἐξεῖναι περὺ πολι- 
- ῳ Ἐς τ 2) 

τείας νῦν ποιεῖσθαι λόγους. ξῤῥουσι δὲ τότε οὔτε λό- 
ΓΈ», Ἁ 2 Γ 3. δ) ο 3 - ἵν -Ὁ ΕἸ 

γος οὔτ᾽ ἐλπὶς ἐλείπετ ἂν οὐδαμῇ οὐδαμῶς. νῦν οὖν 
τοῖς μὲν ἐλευϑερία γιγνέσθω μετὰ βασιλικῆς ἀρχῆς" 

Ὁ δὲ τ ὙΩΔΗ 4 3 ὃ ΧΗ: ἰ 

τοῖς ὃὑὲ ἀρχὴ ὑπεύϑυγος βασιλικὴ, ὀεσποζόντων γό- 
“- 23. ἡ «ὖῳωῳ -Ὥ᾽ "} « 

μὼν τῶν τὸ ἄλλων πολιτῶν καὶ τῶν βασιλέων αὐτῶν, 
27) Ἀ 

ἂν τὸ παράνομον πράττωσι». ἐπὶ δὲ τούτοις ξὑμπα- 
σιν, ἀδόλῳ γνώ! ὺ ὑγιεξ μετὰ ϑεῶν βασιλέα στὴ- » ἀδόλῳ γνώμῃ καὶ ὑγιεῖ μετὰ ϑεῶν βασιλέα στὴ 

"υ Ἵ σασϑε, πρῶτον» μὲν, τὸν ἐμὸν υἱὸν, χαρίτων ἕνεχα 
διττῶν, τῆς τὲ παρ᾽ ἐμοὺ καὶ τῆς παρὰ τοῦ ἐμοῦ 

γ ς «- Ἁ ΟΣ 3 Υ͂ 3 Γ ΕῚ 

πατρος.. Ὁ μὲν γὰρ “ἀπὸ βαρβάῤων ἩΈΡΎΘΕΝΝΙ ἕν 

τῷ τότε χδόνῳ τὴν πόλιν, ἐγὼ δὲ ἀπὸ τυράννων γῦν 
δίς" ὧν αὐτοὶ μάρτυρες ὑμεῖς 7εγύνατε. δεύτερον 

Ἃ 3 

δὲ δὴ ποιεῖσϑε βασιλέα, τὸν τῷ μὲν ἐμῷ πατρὶ ταὖ- 
τὸν κεκτημένον ὕγομα, υἱὸν δὲ Διονυσίου, χέριν τῆς 

- ει 

τὸ γῦν βοηϑείας καὶ δοίου τρόπου" ος γενόμενος 
τυράννου πατρὸς, ξδκὼν τὴν πόλιν ἐλευϑεροῖ, τιμὴν 
αὑτῷ καὶ γένει ἀείζωον ἀντὶ τυραννίδος ἐφημέρου 
καὶ ἀδίκου κτώμενος. τρίτον δὲ, προκαλεῖσθαι χρὴ 
βασιλέα γίγνεσθαι Συρακουσῶν, ἕκόντα ἑκούοης 

- -ῳ ω .-ὥ Ι 

τῆς πόλεως, τὸν γῦν τοῦ τῶν πολεμίων ἄρχοντα στρα- 
τοπέδου, Διονύσιον τὸν Δ΄ιονυσίου" ἐὰν ἐϑέλῃ ἕκὼν 

᾿ ΟΣ 9 . ι τ 

εἰς βασιλέως σχῆμα ἀπαλλάττεσθαι, δεδιὼς μὲν τὸς 
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τύγας, ἐλεῶν δὲ πατρίδα, καὶ ἱερῶν ἀϑεραπευ. 
σίαν καὶ τάφους" μὴ διὰ. φιλογεικέαν πάντως πάντα 
ἀπολέσῃ, βαρβάροις ἐπίχαρτος γενόμενος, τρεῖς δ᾽ 

ὄ:τας βασιλέας, εἴτ᾽ οὖν τὴν “Πακωνικὴν δύναμιν 
αὐτοὶς δόντες, εἴτε ἀφελόντες καὶ ξυνομολογήσαν- 
τες, καταστήσατε, τρόπῳ τινὲ τοιῷδε ὃς εἴρηται μὲν 

καὶ πρότερον ὑμῖν, ὅμως δ᾽ ἔτει καὶ γῦν ἀκούετε. 
ἐὰν ἐϑέλῃ τὸ γένος ὑμῖν τὸ Ζονυσίου τε καὶ Ἵππα- 
ρένου ἐπὶ σωτηρίᾳ «Σικελίας παύσασϑαν τῶν νῦν πα- 
ρόντων καπῶν», τιμὲς αὐτοῖς καὶ γένη λαβόντες, εἷς 
τὲ τὸν ἔπειτα καὶ τὸν γῦν χρόνον ἐπὲ τούτοις καλεὶ- 

τε, ὥσπερ καὶ πρότερον ἐῤῥήϑη,. πρέσβεις οὖς ἂν 
ἐθελήσωσι, κυρίους πριησάμεγοι τῶν διαλλαγῶ»" 
εἴτε τινὰς αὐτόϑεν, εἴτε ἔξορϑεν, εἴτε ἀμφότερα" καὶ 
ὁπόσους ἂν συγχωρήσωσι, τούτους δ᾽ ἐλθόντας, νό- 
μους μὲν πρῶτον θεῖναι καὶ πολιτείαν τοιαύτην ἐν 

ἢ βασιλέας ἁρμόττεν γίγνεσθαι κυρίους ἱερῶν τε καὺ 
ὅσων ἄλλων πρέπει τοῖς γενομένοις ποτὲ εὐεργέ- 
ταις" πολέμου δὲ καὶ εἰρήνης ἄρχοντας, νομοφύλα-᾿ 

κας ποιήσασϑαι ἀριϑμὸν τριάκοντα καὶ πέντε, μετά 
τε δήμου καὶ βουλῆς. δικαστήρια δὲ, ἄλλα μὲν ἂλ- 
λων" ϑανάτου δὲ καὶ φυγῆς τοὺς τὸ πέντε καὶ τριό- 
κοντα ὑπάρχειν. πρὸς τούτοις τε ἐκλεχτοὺς γίγνεσθαι 

δικαστὰς ἐκ τῶν γῦν αἰεὶ περισυνῶν ἀρχόντων, ἕγα ἀφ᾽ 
ἑκάστης τῆς ἀρχῆς τὸν ἄριστον δόξαντ᾽ εἶναι καὶ δι- 

καιότατον. τούτους δὲ τὸν ἐπιόντα ἐνιαυτὸν δικά- 

ξεν ὅσα ϑανάτου καὶ δεσμοῦ καὶ μεταστάσεως τῶν 
πολιτῶν" βαφελέα δὲ, τῶν τοιούτων δικῶν μὴ ἐξεῖ- 
γαν δικαστὴν γίγνεσθαι, καϑάπερ ἱερέα, φόνου κα- 
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ϑαρεύοντα καὶ δεσμοῦ καὶ φυγῆς. ταῦϑ' ὑμῖν ἐγὼ 
καὶ ζῶν διενοήϑην γίγνεσθαι, καὶ γῦν “διανοοῦμαι. 
καὶ τότε Ἰρατῆσας τῶν ἐχϑρῶν, Μμεϑ' ὑμῶν, εἰ μὴ 
εγικαὶ ἐριν»ὺες ἐκώλυσαν, κατέστησα ἂν ἤπερ καὶ 
διενοούμην καὶ μετὰ ταῦτα “Σικελίαν ἂν τὴν ἀλ- 
λην, εἴπερ ἕργα ἐπὶ γνῷ ἐγίγνετο, κατῴχισα' τοὺς 
μὲν βαρβάρους ἣν νῦν ἔχουσιν ἀφελόμενος, ὅσοι μὴ 
ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἐλευϑερίας διεπολέμησαν πρὸς τὴν 

τυραννίδα" τοὺς δ᾽ ἔμπροσϑεν οἰκητὰς τῶν “Ἔλληνι- 

κὧν τόπων εἰς τὰς ἀρχαίας καὶ πατρῴας οἱπήσεις κα- 
τοικίσας. ταὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ νῦν πᾶσι συμβουλεύω 
"οἱνῇ διανοηθῆναι, καὶ πράττειν τε καὶ παρακαλεῖν 
ἐπὶ ταὗτας τὰς πράξεις πάντας" τὸν μὴ ἐϑέλοντα δὲ, 

πολέμιον ἡγεῖσθαι κοινῇ. ἔοτι δὲ ταῦτα οὖκ ἀδύνα- 
ται. ἃ γὰρ ἐν δυοῖν τε ὄντα ψυχαῖν τυγχάνει, καὶ λο- 
γισαμένοις εὑρεῖν βέλτιστα ἑτοίμως ἔχει, ταῦτα δὲ 

σχεδὸν ὃ κρίνων ἀδύνατα, οὐκ εὖ φρονεῖ. λέγω δὲ 
τὸς δύο, τὴν τε “Ἱππαρίνου τοῦ Διονυσίου υἱέως, καὶ 
τὴν τοῦ ἐμοῦ υἱοῦ. τούτοιν γὰρ ξυνομολ ̓ογησάντοιν, 
τοὶς 7 ἄλλοις Συρακουσίοις οἶμαν καὶ πᾶσιν δσοί- 
περ τῆς πόλεως κήδονται ξυνδοκεῖν. ἀλλὰ ϑεοῖς τε 

πᾶσϑ τιμὰς μετ᾽ εὐχῶν δόντες, τοῖς τε ἄλλοις ὅσοις 
μετὰ ϑεῶν πρέπει: πείϑοντες καὶ προκαλούμενοι 
φίλους καὶ διαφόρους μαλακῶς τὲ καὶ πάντως, μὴ 

ἀποστῆτε πρὶν ἂν τὰ νῦν ὗφ᾽ ἡμῶν λεχϑέντα, οἷον 
ὀγείρατα ϑεία ἐπιστάντα ἐγρηγορόσιν, ἐναργῆ τε 
ἐξεργάσησϑε τελεσϑέντα καὶ εὐτυχῆ. 
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᾿Ενάτη. 

ΠΛΆΤΩΝ ΑΡΧΥ͂ΤΑ͂ι ΤΑΡΑΝΤΙΝΩΙι ΕΥ̓͂ 
ΠΡΑΤΤΕΙ͂Ν. 

ΚΖ ΚΓ ΦΙΚΟΝΤΟ πρὸς ἡμᾶς οἱ περὶ “ρχιππον καὶ 
Φιλωγέδην, τὴν τὸ ἐπιστολὴν φέροντες ἣν σὺ αὐτοῖς 
ἔδωκας, καὶ ἀπαγγέλλοντες παρὰ σοῦ. τὰ μὲν οὖν 
πρὸς τὴν πόλιν οὐ χαλεπῶς διεπράξαντο: (καὶ γὰρ 

οὐδὲ παντελῶς ἦν ἐργώδη) τὰ δὲ παρὰ σοῦ διῆλϑον 
ἡμῖν, λέγοντες ὑποδυσφορεῖν σὲ ὅτι οὐ δύνασαι τῆς 

σερὶ τὸ κοινὰ ἀσχολίας ἀπολυθῆναι. ὅτι μὲν οὖν 

ἡδιστόν ἐστιν ἐν τῷ βίῳ τὸ τὰ αὑτοῦ πράττειν, ἄλ- 

Ζως τε καὶ εἴτις ἕλοιτο τοιαῦται πράττειν οἷα καὶ σὺ, 

σχεδὸν παντὶ δῆλον. ἀλλὰ κἀκεῖνο δεῖ σς ἐνθυμεῖ- 
σϑαι, ὃτι ἕκαστος ἡμῶν οὐχ αὑτῷ μόνον γέγονεν, 
ἀλλὰ τῆς γενέσεως ἡμῶν τὸ μέν τι ἢ πατρὶς μερίζε- 

ται, τὸ δέ τι, οἱ γενγήσαντες" τὸ δὲ, οἱ λοιποὶ φίλοι" 
πολλὰ δὲ καὶ τοῖς καιροῖς δίδοται τοῖς τὸν βίον 

ἡμῶν καταλαμβάνουσι. καλούσης δὲ τῆς πατρίδος 

αὐτῆς πρὸς τιὶ κοινὰ, ἄτοπον ἴσως τὸ μὴ ὑπακούειν. 
ἅμα γὰρ ξυμβαίνει καὶ χώραν καταλιμπάνειν φαύλοις 
ἀνθρώποις, οἱ οὐκ ἀπὸ τοῦ βελτίστου. πρὸς τὰ 
κοινὰ προσέρχονται. περὶ τούτων μὲν οὖν ἱκανῶς. 

Ἔ ἰχεκράτους δὲ καὶ γῦν» ἐπιμέλεια» ἕ ἔχομεν, καὶ εἷς 
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μα Σ (ΕῚ Χ δ 
τὸν λοιπὸν χγούγον ἕξομεν, καὶ διᾶ σε, καὶ διὰ τὸν 

ἘΣ 3 

πατέρα αὐτοῦ Φρυνίωνα, καὶ δι΄ αὐτὸν τὸν γε- 
ανίσπ 0». 

ΖΔεκάτη.ς 

ΠΛΆΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟδΏΡΩι ΕΥ̓͂ ΠΡΑΤΊ ΕΙ͂Ν. 

“΄κον Δίων ος ἕν τοῖς μάλιστα παν ες εἶναΐ τὸ 

σὲ καὶ νῦν, καὶ γεγονέναι διιὶ παντὸς τὸ ὅοΝ ὦτατον 
ἦϑος τῶν εἰς φιλοσοφίαν παρεχόμενον. τὸ γὰρ, βέ- 
βαιον καὶ πιοτὸν καὶ ὑγιὲς, τοῦτο ἐγώ φημι εἶναι 
τὴν ἀληϑινὴν φιλοσοφίαν" τὰς δὲ ἄλλας τε καὶ εἰς 

ἄλλα τειγούσως σοφίας τε καὶ δεινότητας, κομψότη- 
τας οἶμαι προσαγορεύων ὀρϑῶς ὀνομάζειν, ἄλλ᾽ ἔῤ- 
ὁωσό τὲ, καὶ μὲν ἐν τοῖς ἤϑεσιν οἷσπερ καὶ μὲγε ξές, 

“Ενδεκάτη. 

ΠΔΑΤΩΝ ΑΛΟΖΆΑΛΙΑΝΤΙ ΕΥ̓͂ ΠΡΑΤΤΕΙ͂Ν, 

Ἶ ᾽ ᾽ Ν “ἶΝ “. «. ὃ ᾽ 
“Μπεοτιὶ ἱαμὲν σοὶ χαὶ πρότερον 07ι πολὺ διαφέ- 

᾿ "3 - 

ρὲι πρὸς ἅπαντα ὃ λέγεις αὐτὸν ἀφικέσθαι σὲ -1δ ἡή- 
ναζε" ἐπειδὴ δὲ σὺ φὴς ἀδύνατον εἰναὶ, μετὰ τοῦτυ 
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ἦν δεύτερον, εἰ δυνατὸν ἐμὲ ἀφικέσθαι, ἢ Σωκράτη, 
᾿ ὥσπερ ἐπέστειλας. νῦν δὲ “Σωκράτης μὲν ἐστι περὸ 

Ι ἀσϑένειαν τὴν τῆς στραγγουρίας" ἐμὲ δὲ ἀφικόμε- 
γον» ἐνταῦϑα ἄσχημον ἀν εἴη μὴ διαπράξασϑαι ἐφ᾽ 

᾿ ἅπερ σὺ παρακαλεῖς. ἐγὼ. δὲ ταῦτα γενέσϑαι ἂν οὗ 
Ι πολλὴν ἐλπέδα ἕχω" (δι΄ ἃ δὲ, μακρᾶς ἑτέρας δέοιτ᾽ 
᾿ἂν ἐπιστολῆς, ἥτις πάντα διεξίοι) καὶ ἅμα οὐδὲ τῷ 

σώπατι, διὰ τὴν ἡλικίαν, ἱκανῶς ἔχω πλανᾶσϑαι καὶ 
κινδυνεύειν κατὰ τε γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν, οἷα 
ἀπαντᾷ καὶ νῦν πάντα κιγδύγων ἐν ταῖς πορείαις 

ἐστὶ μεστά. συμβουλεῦσαι μέντοι ἔχω σοΐ τὲ καὶ 
τοῖς οἰκισταῖς, ὃ εἰπόντος μὲν ἐμοῦ, φησὶν “Ησίοδος, 
δόξαι ἂν εἶναι φαῦλον, χαλεπὸν δὲ νοῆσαι. εἰ γὰρ 
οἴονται ὑπὸ νόμων ϑέσεως καὶ ὥντινων εὖ ποτε πο- 

λιτείαν ἂν» κατασχευασϑῆναι, ἄνευ τοῦ εἶναΐ τι κύ- 
ἰθτον ἐπιμελούμενον ἐν τῇ πόλει τῆς χαϑ'᾽ ἡμέραν δε- 

Ἰαΐτης, ὅπως ἂν ἢ σώφρων τε καὶ ἀνδρικὴ, δούλων 
τε καὶ ἐλευϑέρων" οὐκ ὀρϑῶς διανοοῦνται. τοῦτο δ᾽ 

αὖ, εἰ μὲν εἰσιν ἤδη ἄνδρες ὦ ἄξιοι τῆς ἀρχῆς ταύτης, 

γοιτ ἄν" εἰ δ᾽ ἐπὶ τὸ παιδεῦσαι δεῖ τινος, οὔτε δ᾽ 
αιδεύσων οὔτε οἵ παιδευϑησόμενοι, ὡς ἐγὼ οἶμαι, 
ἰσὶν ὑμῖν. ἀλλὰ τὸ λοιπὸν τοῖς ϑεοῖς εὔχεσϑε. καὶ 

ἀρ σχεδόν τι καὶ αἵ ἔμπροσϑεν πόλεις οὕτω κατε- 

͵ κευήσϑησαν καὶ ἔπειτα εὖ ᾧκησαν, ὑπὸ ἕ βθύσε» 
ὦν πραγμάτων μεγάλων καὶ κατὰ πόλεμον καὶ κα- 

τὰ τὰὺς ἄλλας πράξεις γενομένων" ὅταν ἐν τοιούτοις ᾿ 
καιροῖς ἀνὴρ καλός τὲ καὶ ἀγαϑὸς ἐγγένηται μεγά- 

λῃν δύναμιν ἔχων. τὸ δ᾽ ἕμπροσϑεν αὐτὰ προϑυ- 

μεῖσϑαι μὲν χρὴ καὶ ἀνάγκη. διανοεῖσθαι μέντοι 

λ. 

τ πΦᾳἕἔἀἄΕΟΡ Ὁ 
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αὐτὰ οἷα λέγω, καὶ μὴ ἀνοηταένειν οἰομένους τὶ 

ἑτοίμως διαπράξασθαι δεῖ, Εὐτύχει. 

Ζ2ὼ δεκάτη. 

ΠΛΆΤΩΝ ΑΡΧΥΤΑ͂Ι ΤΑΡΑΝΤΙΝΩΙι 
ἘΤ.Ο ΠΡΥΤΨΕΟΩΙΝ 

14 μὲν παρὰ σοῦ ἐλϑόνϑ᾽ ὑπομνήματα ϑαυμα-, 
στῶς ὡς ἀσμενοΐ τε ἐλάβομεν, καὶ τοῦ γράψαντος 
αὐτὺ ἡγάσϑημεν ὡς ἔνι μάλιστα. καὶ ἔδοξεν ἡμῖν. 
εἶναι ὃ ἀνὴρ ὁ ἄξιος ἐκείνων τῶν πάλαι προγόνων, λέ. 

ζονται γὰρ δὴ οἵ ἄνδρες οὗτοι μύριοι εἶναι" οὗτοι ἢ 

“. ἤσαν τῶν ἐπὶ δ. Ἰαομέδοντος ἐξαναστάντων Τρώωνγ, Ϊ 

ἄνδρες ἀγαϑοὶ, ὡς ὃ παραδεδομένος. μὖϑος δηλοῖ." 
ἀνε παρ᾽ ἐμοὶ ὑπομνήματα περὶ ὧν ἐπέστειλας, 
ἱκανῶς μὲν οὔπω ἔχει" ὡς δέ ποτὲ τυγχάνεν ἔχοντα," 
ἀπέσταλκα σοι. περὲ δὲ τῆς φυλακῆς ἀμφότεροι συμ- 

φωγοῦμεν" ὥστ᾽ οὐδὲν δεῖ, παρακελεύεσϑαι. 
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Τρισκαιδεκὰ τῆ. 

ΠΛΆΤΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΏΩΙ ΤΥΡΑΝΝΩΙι 
ΣΤΡΑΚΟΥ͂ΣΩΝ ΕΥΡ ΠΡΑΊΤΈΤΕΙΝ. 

φ 
“ΕΡΧΗ σοι τῆς ἐπιστολῆς ἔστω, καὶ ἅμα ξύμβολον 
4 2 - ᾿ «- 2) ς - ὁτι παρ ἐμοῦ ἐστι" τοὺς “οχροὺς ποϑ᾽ ἑστιῶν »νξοι- 

ος 3... " ᾿ Ε 
γίσκους, πόρῥω κατακπεέμενος ἀπ᾿ ἐμοῦ, ἀγέστης παρ 
ΕἸ ᾿ ὌΦΠῈ ΕΊ Ἂν , φ 

δμὲέ" κπκὶ φιλοφρονούμενος εἶπες εὖ τι ἠῆμα ἔχον, ὡς 
) [ ᾿ ν Ψ « 

ἐμοί τὲ ἐδόκει καὶ τῷ παρακατακειμένω. ἣν δ΄ οὔ- 
᾿ - « « 1 κἹ ᾿ ἢ ἔν ΕἾ 

ἴος τῶν καλῶν τις" ὃς τότε εἶπεν, Ππου πολλὰ, ὦ 
' “ Υ 9 [ 3 ων: ( ε ἢ . 2 
“Πιονύσιε, εἰς σοφίαν ὠφελὴ ὑπὸ Πλάτωνος. σὺ ὃ 

τ Ἁ 5 " , ᾿ . δὶ 2. κα Ὁ 
εἶπες, ἸΚαὶ εἰς ὄλλα πολλά. ἐπεὶ καὶ ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς 

᾿ 2 Γ ὸ 2 

μεταπέμψεως, ὅτι μετεπεμψίάμην αὐτὸν, δὲ αὐτὸ 
Ἷ - 2 ἈΠ ἢ ᾿ «- Ε Γ ει 
τοῦτο εὐθὺς ὠφελήϑην. τοῦτ᾽ οὖν διχσωστέον, ὅπως 
᾿ δι οὐχ δ πρεσγ ὠν κὐν 3. κὸν» Ἔδος οὰ Ἀ 
ἂν αὐξανηται αἰεὶ ἡμῖν ἢ ἀπ ἀλλήλων ὠφξλενα. Ἀσδ 

ἐγὼ νῦν τοῦτ᾽ αὐτὸ παρασκευάζων, τῶν τε Πυϑαγο- 

θείων πέμπω σοὶ καὶ τῶν διαιρέσεων, καὶ ἄνδρα, 
Ϊ ῳ ὲ ͵ 4 ὡς " ἕξ ᾿ 2 , ἢ 

ὥσπερ ἐδόκει ἡμὶν τότε, ᾧ γε σὺ καὶ ρχύτης, εἴπερ 
« . 2) ΄ »ν ὦ ᾿ ῶ39 5. ΒΩ 

ἤχει παρ σὲ αρχύτης, χρῆσϑαι δύναισϑ' ἂν. ἔστι 
'΄ΝἭαι ᾿ὶ 1 ξςφυ ιν ἢ 4 ᾿ ᾿ ᾿ ΡΣ ' 

δὲ ὀνομχ μὲν “Ελίκων" τὸ δὲ γενος, ἐκ Κυζίκου" μα- 
᾿ . Γ : 2 ΐ 

ϑητὴς δὲ Εὐδόξου, καὶ περὶ πάντα τὰ ἐκείνου πόννυ 

χαριέντως ἔχων. ἔτι δὲ καὶ τῶν Ισοκράτους μαϑὴ" 
᾿ -“7Δ ͵ " πον ὲ 

'τῶν τῳ ξυγγέγονε, καὶ “Πολυξένῳ τῶν Βρύσωνος τινὰ 
͵ . - ᾿ ᾿ ᾿ , ἤ , 

ἑταέρων. ὃ δὲ σπάνιον ἐπὶ τούτοις, οὔτε ἀχαρές ἐστιν 
πα -" " ᾽ » ΄“.»ν᾽ "δῷ : 

ἐντυχεῖν, οὔτε κακοήϑει ἔοικεν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐλῳ- 
τὰν- 



(88 ΡΙΑΤΟΝΙΒ ὦ, ρ, ὁ 6 χα πὸ 

φρὸς αὶ εὐήϑης δόξειεν ἂν εἶναι. δεδιὼς δὲ λέγω 

ταῦτα, ὅτι ὑπὲρ ἀνθρώπου δόξαν ἀποφαΐνομ κι, δῆ 
φαύλου ζώου, ἀλλ᾽ εὐμεταβόλου, πλὴν πάνυ ὀλίγων 

τινῶν, καὶ εἰς ὀλίγα. ἐπεὶ καὶ περὶ τούτου φοβοὺμε- 
γος καὶ ἀπιστῶν, ἐσκόπουν αὐτός τε ἐντυγχάνων, καὶ 
ἐτυνϑανόμην τῶν πολιτῶν αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς οὐδὲν 
φλαῦρον ἔλθ χε τὸν ἄνδρα. σκόπει. δὲ καὶ αὐτὸς, καὶ 
εὐλαβοῦ. μάλιστα μὲν οὖν, ἂν καὶ ὁπωστιοῦν σχο- 
λάζης, μάνθανε παρ᾽ αὐτοῦ, καὶ τάλλα φιλοσόφει" 
εἰ δὲ μὴ, ἐκδίδαξαι τενά ἵνα κατὰ σχολὴν μανϑα: 
νων, βελτίων γίγνῃ, καὶ εὐδοξῆς, ὅπως τὸ δι᾿ ἐμὲ 
ὠφελεῖσϑαί σε μὴ ἀνείη. καὶ ταῦτα μὲν δὴ ταὐτῃ. 
“Περὶ δὲ ὧν ἐπέστελλές μοι, ἀποπέμπειν σοὶ, τὸν μὲν. 
“ἀπύόλλω ἐπριάμην τε, καὶ ἄγει σοὺ «“επτίνης, γεου 

καὶ ἀγαϑοῦ δημ “ἰουργοῦ" ὄνομα δ᾽ ἔστιν αὐτῷ “εὼ- 
Χάρης. ἕτερον δὲ παρ᾽ αὐτῷ ἔργον ἦν, πάνυ κομψὸν, 

ὡς ἐδόκει" ἐπριάμην οὖν αὐτὸ, βουλόμενος σοῦ τῇ. 
γυναικὴ δοῦναι, ὅτι μοῦ ἐπεμελεῖτο καὶ ὑγιαὶν οντος 
καὶ ἀσϑενοῦντος, ἀξίως ἐμοῦ τὲ καὶ σοῦ. δὺς οὖν 
αὐτῇ, ἂν μὴ τι σοὶ ἄλλο δόξη. πέμπω δὲ καὶ οἴνου 
ἈδυσθοΣ δώδεκα σταμνία τοῖς παισὶ, καὶ μέλιτος δύο. 

ἰσχάδων. δὲ ὕστερον ἤλθομεν τὴς ἀποϑέσεως᾽ τὰ δὲ 

μύρτα ἀποτεθέντα κατεσάπη" ἀλλ αὖϑις βέλτιον 
ἐπιμελησόμεϑα. περὶ δὲ φυτῶν «““επτένης σοὶ ἐρεῖ, 

ἀργύριον δ᾽ εἰς ταῦτα ἕνεκά τὲ τούτων καὶ εἰς φο- 
ρῶν τιγῶν εἰς τὴν πόλιν, ἔλαβον παρ “επτίνου, λὲς 

Ι 
᾿ 

) ᾿ 2 ἱ “. γὺ ἸΩ͂ 

γων ἃ μοι ἐδόκει εὐσχημονέστατα ἡμὶν εἶναι καὶ 
3 Ὁ “ «“ « ΄ “4 3 ᾽ -" Σ Ι 

ἀληθῆ λέγειν" ὁτι ἡμέτερον εἴη ὁ εἰς τὴν ναῦν ἀνῇν 

λώσαμεν τὴν «“ευκαδίαν, σχεδὸν ἑκκαίδεκα μναῖς 
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τοῦτ᾽ οὖν ἔλαβον" καὶ λαβὼν αὐτός τε ἐχρησάμην 
καὶ ὑμῖν ταῦτα ἀπέπεμψα. τὸ δὴ μετὰ τοῦτο, περὶ 
χοημάτων ἄχουε ὡς σοι ἔχει, περί τε τὰ σὰ τὰ ᾿ϑή- 

γῃσι καὶ περὶ τι ἐμά" ἐγὼ τοῖς σοῖς χρήμασι», ὧσ- 
πὲρ τότε σοὶ ἔλεγον, χρήσομαι καϑάπερ τοῖς τῶν 

ἄλλων ἐπιτηδείων. χρῶμαι δὲ ὡς ἂν δύνωμαι ὀλιγί- 

στοις, θυα ἀναγκαῖα ἢ δίκαια ἢ εὐσχήμονα ἐμοΐ τὸ 
δοκεῖ, καὶ παρ᾿ οὗ ἂν λαμβάνω. ἐμοὶ δὴ τοιοῦτον 
νῦν ξυμβέβηκεν. εἰσὲ μοι ἀδελφιδῶν ϑυγατέρες τῶν 

ἀποθϑανουσῶν τότε τ᾽ ἐγὼ οὐκ ἐστεφαγούμην, σὺ 
δ᾽ ἐκέλευες, τέτταρες" ἡ μὲν, νῦν ἐπίγαμος" ἡ δὲ, 
ὀχταέτις" ἡ δὲ, σμικρὸν πρὸς τρισὶν ἔτεσιν" ἢ δὲ, 
οὕπω ἐνιαυσέαι. ταὗτας ἐχδοτέον ἐμοὶ ἐστι καὶ τοῖς 
ἐμοῖς ἐπιτηδείοις, αἷς ἂν ἐγὼ ἐπιβιῷ᾽ αἷς δ᾽ ἂν μὴ, 
χαιρόντων. καὶ ὧν ἂν 7ένωνται οἵ πατέρες αὐτῶν 

β ἐμοῦ πλουσιώτεροι, οὐκ ἐχδοτέον" τὰ δὲ νῦν ἐγὼ 
αὐτῶν εὐπορώτερος. καὶ τὰς μητέρας δὲ αὐτῶν ἐγὼ 
᾿ἐξέδωχα, καὶ μετ ἄλλων καὶ μετὰ “4ἰωνος. ἢ μὲν οὖν 

Σπευσίππῳ γαμεῖται, ἀδελφῆς οὖσα αὐτῷ ϑυγάτηρ" 
δεῖ δὴ ταύτῃ οὐδὲν πλέον 1 ἢ τοιάκοντα ἐ μνῶν. μέτρισι 
γὰρ αὗται ἡμὶν προῖκες. ἔτι δὲ ἐὰν ἢ μήτηρ τελευ- 
τήσῃ ἢ ἐμὴ, οὐδὲν αὖ πλείονος ἢ ἢ δέκα ἰνῶν δέον ἂν 
εἰς τὴν οἰκοδομίαν τοῦ τάφου. καὶ περὶ ταῦτα, τι 
μὲν ἐμὸ ἀναγκαῖὰχ σχεδόν τι ἐν τῷ νῦν ταῦτά ἐστιν" 
ἐὰν δέ τι ἀλλο γίγνηται ἴδιον ἢ δημόσιον ἀνάλωμα 

διὰ τὴν παρά σε ἄφιξιν, ὥσπερ τότε ἔλεγον δεῖ ποι-- 
εἶν, ἐμὲ μὲν διαμάχεσθαι ὅπως ὡς ὀλίγιστον γένηται 
τὸ ἀνάλωμα" ὃ δ᾽ ἂν μὴ οδὐδέμον σὴν εἶναι τὴν 
δαπάνην. τὸ δὴ μετὰ ταῦτα λέγω περὶ τῶν σῶν᾽ αὖ 
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χρημάτων τῶν ΄“ϑήνησι τῆς ἀναλώσεως: ὅτι πρῶ- 

τον μὲν ἐάν τι δεη ἐμὲ ἀναλίσκειν εἰς χορηγία», ἢ 
τι τοιοῦτον, οὐκ ἔστι σοὶ ξένος οὐδεὶς ὅστις δώσει, 
ὡς ὠφόμεϑα. ἐπεὶ καὶ ἂν τι σοὶ αὐτῷ διαφέρη μέγα, 
ὥστε ἀναλωϑὲν μὲν ἡδὴ ὀνῆσαι, μὴ ἀναλωϑὲν δὲ 
ἀλλ᾽. ἐγχρονισϑὲέν, ἕως ἂν τις παρὰ σοῖ, ἔλϑη, βλά- 
ψαι, πρὸς τῷ χαλεπῷ τὸ τοιοῦτον σοΐ ἐστι καὶ αἷ- 
σχρό». ἐγὼ γὰρ δὴ ταὐτὰ γε ἐξήτασα, παρ ̓Ἄνδρο- 
μήδη τὸν Αἰγινήτην πέμψας Ἔραστον, παρ᾽ οὗ ἐκέ- 
λευες τοῦ ἡμετέρου ξένου, εἴτν δεοίμην, λαμβάνειν, 

βουλόμενος καὶ ἄλλα μείζονα ἃ ἐπέστελλες πέμπειν. 

ὃ δὲ εἶπεν εἰκότα καὶ ἀνθρώπινα, ὅτι καὶ πρότερον 
ἀναλώσας τῷ πατρὲ σον, μόλις χομίσαιτο" καὶ γῦν 
σμικρὰ μὲν δοίη ἂν, πλεέω δὲ οὐ. οὕτω δὴ παρὰ Ι 
“ἱεπτίνου ἔλαβον" καὶ τοῦτό γε ἀξιον ἐπαινέσαι .18- 
πτίνην, οὐχ ὅτι ἔδωκεν, ἀλλ ὅτι προϑύμως, καὶ τὰ ἡ 
ἄλλα περὲ σε καὶ λέγων καὶ πράττων, ὃ, τι οἱόστ' ἦν. 
ἐπιτήδειος, φανερὸς ἢν. χρὴ γὰρ καὶ τὰ τοιαῦτα καὶ 
τἀναντία τούτων ἐμὲ ἀπαγγέλλειν, ὁποῖός τις ἂν ἢ 
ἕκαστος ἐμοὶ φαένηται; περί σε. τὸ δ᾽ οὖν περὲ τῶν 
χρημάτων ἐγὼ σοί παῤῥησιάσομαι. δίκαιον γάρ" 
καὶ ἅμα ἐμπείρως ἔχων. τῶν παρά σοι, λέγοιμ᾽ ἅψ. 
οὗ προσαγγξλλοντες ἑκάστοτε ὕοι, ὃ, τι ἂν οἴωνται 

ἀνάλωμα εἰσαγγέλλειν οὐκ ἐθέλουσι προσαγγέλλει»,. 
ὡς δὴ ἀπεχϑηυόμε γοὶ. ἰὔθηζε οὖν. αὐτοὺς καὶ ἄνάγο- 

καζε φοβζειν καὶ ταῦτα καὶ τὰ ἄλλα. σὲ γὰρ δεῖ εἰς 
δέναι τε τὰ πάντο κατὰ δύναμιν, καὶ κριτὴν εἴν οἷν 
καὶ μὴ φεύγειν, τὸ εἰδέναι. πάντων γεὴρ ἄριστον σοὺ 
3» Ὁ Ππ , 3 ᾿ ᾿ ; 3 " 2. δον 

ἄσταί πρὸς τὴν ἀρχὴν, τὰ γὰρ ἀναλώματα ὑρϑῶξ, 
ἢ 

᾿ 
᾿ Ι 

ἢ 
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; εν  ε -΄᾽Σ 5 Ί δῆς ἃν" ᾿ 

ἀναλισκόμενα, καὶ ὀρϑῶς ἀποδιδόμενα, πρός τὰ 
τάλλα καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν τῶν χρημάτων». Ἀτῆσι», 

καὶ σὺ δὴ φὴς ἀγαϑὸν εἶναν, καὶ φήσεις. μὴ οὖν σὲ 
διαβαλλόντων πρὸς τοὺς ἀνθρώπους οὗ κήδεσϑαΐ 

ΓΕ, 2!) ἐν ᾿ 

σου φάσκοντες. τοῦτο γὺρ οὔτε ἀγαϑὸν οὔτε καλὸν 
πρὸς δόξαν σοὶ δοκεῖ ξυμβόλον εἰναι. Τὰ μετὰ ταῦ- 
τα περὶ Αϊἴωνος λέγοιμ' ἄν. τὰ μὲν οὖν ἀλλ᾿ οὔπω 
ἔχω λέγειν, πρὶν ἂν παρὰ σοῦ ἔλθωσιν αἷ ἐπιστολαὶ, 

ὥσπερ ἔφης" περὶ μέντοι ἐκείνων ὧν οὐκ εἴας μεμνῆ- 
σϑαι πρὸς αὐτὸν, οὔτε ἐμνήσϑην, οὔτε διελέχϑην. 
ἐξεπειρώμην δὲ εἴτε χαλεπῶς εἴτε ῥᾳδίως οἴσει γιγνο- 

) . 3 7ὔ᾽ 5 

μένων" καὶ μοι ἐδόκει οὐκ ἠρέμα ἂν ἀχϑεσϑαι εἰ 
’ ᾿ Σ ἀλλ , ὶΣ λ6: τα ΒΥ ΩΣ μ γίγνοιτο. τὰ δὲ ἀλλὰ περέ σὲ καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ μέ- 

τριος μοὶ δοκεῖ εἰναν Δίων. Κρατένῳ, τῷ Τιμοϑέον 
, 9 - 3 Ὡ Ψ ς ’ ’ ’ 

μὲν ἀδελφῷ, ἐμῷ δ᾽ ἑταίρῳ, ϑώρακα δωρησόμεϑα 
ὁπλιτικὸν τῶν μάλα καλῶν τῶν πεζῶν " καὶ ταῖς “κὲ- 
βητὸς ϑυγατράσε, χιτώνια τρία ἑπταπήχη, μὴ τῶν 

-Ὃ - 39 Ἵ 9 ᾿ Ὁ Ὁ - 

πολυτελῶν τῶν “μοργίνων, ἀλλὰ τῶν Σικελικῶν τῶν 

λινῶν. ἐπιεικῶς δὲ γιγνώσκεις τοὔνομα Κέβητος. γε- 
γραμμένος γάρ ἐστιν ἕν τοὶς Σωκρατείοις λύγοις με- 
τὰ Σιμμίου Σωκράτει διαλεγόμενος, ἐν τῷ περὶ ψὺ- 

»-΄ᾧ 2 - “ ς» 5 - 2) ᾿ 

ἧς λόγῳ, ἀνὴρ πᾶσιν ἡμῖν οἰκεϊός τε καὶ εὔγους. 
Ἃ δὲ ἢ) Α -Ὁ ας Υ -Ὁ Ἧ ι ) ᾿ ᾿ 

περί δὲ δὴ τοῦ ξυμβύλου τοῦ περὲὶ τὰς ἐπιοτολές, 
᾿ ΥΣ ) » ᾿ - ς- ) 4 5» 

ὕσας τὸ ἂν ἐπιστέλλω σπουδὴ καὶ ὅσας ἂν μὴ, οἶμαι 
ἐν σὲ μεμνῆσϑαι" ὅμως δ᾽ ἐννόει, καὶ πάνυ πρόο- 

ἣ “- ᾽ Υ͂ «ει 

ἐχεὲ τὸν νοῦν. πολλοὶ γὰρ οὗ κελεύοντες γράφειν, οἰς 
ΠΡ νι} 

οὐ ὁκδιον φανερῶς. διωϑεῖσθα:- τῆς μὲν χὰρ σπου: 
δάνως ᾿ σροϑηὸ ϑεὸς ἄρχει, ϑεοὶ δὲ τὴε ἧττον. Οἵ 

πρέσβεις καὶ ἐδέοντο ἐπιστέλλειν σοὶ, καὶ εἰκός. πάνυ 
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γὰρ προϑύμως σὲ πανταχοῦ καὶ ἐμὲ ἐγκωμιάζουσε" 
καὶ οὐχ ἥκιοτα Φίλαγρος, ὃς τότε τὴν χεῖρα ἠἡσῦ ἐ- 
γεν" καὶ Φιλαίδης, παρὰ βασιλέως ἤχων τοῦ μεγά- 
λου, ἔλεγε περὶ σοῦ. εἰ δὲ μὴ πάνυ μακρᾶς ἐπιστο- 

λῆς ἢν, ἔγραψα ἂν ἃ ἔλεγε" νῦν δὲ “Ζεπτίνου πυν- 
ϑάνου. ἂν τὸν ϑώρακα ἢ ἄλλό τι ὧν ἐπιστέλλω πέμ- 
πῆς, ἂν μὲν αὐτός τῳ βούλῃ, εἰ δὲ μὴ, Τηρίλλῳ δός. 
ἔστι δὲ τῶν αἰεὶ πλεόντων, ἡμέτερος ἐπιτήδειος, καὶ 
τὰ ἀλλα καὶ περὶ φιλοσοφίαν χαρίεις. Τίσωνος δ᾽ 
ἔστι κηδεστής" ὃς τότε Οϑ' ἡμεῖς ἀπεπλέομεν, ἐπο- 
λιανόμει. ᾿Πῤῥωσο" καὶ φιλοσόφει, καὶ τοὺς ἄλλους 
προτρέπου τοὺς νεωτέρους, καὶ τοὺς συσφαιριστὰς 

ἀσπάζου ὑπὲρ ἐμοῦ. καὶ πρόσυστατιτε τοὶς τε ἄλλοις 
καὶ “Ἱριστοκρίτῳ, ἐάν τις παρ᾿ ἐμοῦ λόγος ἢ ἐπιστο- 
λὴ παρά σε ἴῃ, ἐπιμελεῖσθαι ὅπως ὡς τάχιστα σὺ 
αἴσϑῃ, καὶ ὑπομιμνήσκειν σὲ ἵνα ἐπιμελῇ τῶν ἐπι- 
σταλέντων. καὶ νῦν “επτένῃ τῆς ἀποδόσεως τοῦ ἀρ- 
γυρίου μὴ ἀμελήσῃς, ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα ἀπόδος" ἵνα 
καὶ οἱ ἄλλοι πρὸς τοῦτον ὁρῶντες, προϑυμότερου 
ὦσιν ἡμῖν ὑπηρετεῖν. Ἰατροκλῆς ὃ μετὰ Ἱυρωνίδου 
τότε ἐλεύϑερος ἀφεϑεὶς ὃ ὑπ᾿ ἐμοῦ, πλεὶ γῦν μετὰ τῶν 

πεμπομένων παρ᾿ ἐμοῦ. ἔμμισϑον οὖν που αὐτὸν 
κατάστησον, ὡς ὄντα σοὶ εὔνουν" καὶ ἂν τι βούλῃ, 

2 - -"ὝἫ Ἀ 4 2 ι } 32 ᾿ 2. 5. ε 

αὐτῷ χρῷ. καὶ τὴν ἐπιστολὴν ἢ αὐτὴν, ἢ εὐ ὑπόμγηπ᾽ 
3 ον ᾽ μ 

μα αντῆς σώζεται, καὶ αὐτὸς ἴσϑε, 
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ΠΕΡῚ ΘΑΝΑΤΟΥ͂. 

Ἴ4 ΤΟΥ 4ΙΑΔΟΓΟΥ͂ ΠΡΟΣΩΠΑ͂ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΚΛΕΙΝΙΑ͂Σ, ΑΞΙΟΧΟΣ, 

ΕΠ ΞΙΟΝΤΙ μοι ἐς Κυνόσαργες, καὶ γενομένῳ μοϑ 
κατὰ τὸν Εἰλισσὸν, διῆξε φωνὴ βοῶντός του, -Σώ- 

κρατες, Σώκρατες. ὡς δὲ περιστραφεὶς περιεσχόπουν 

ὁπόϑεν εἴη, Κλεινίαν δρῶ τὸν ᾿Αξιόχου ϑέοντα ἐπὶ 
“Καλλιρόην, μετὰ Ζἰάμωνος τοῦ μουσικοῦ καὶ Χαρ’ 
μέδου τοῦ Γλαύκωνος. ἥστην δὲ αὐτῶν ὃ μὲν διδά- 
σκαλος τῶν κατὰ μουσικήν" ὁ. δ᾽ ἐξ ἑταιρείας ἐρὰ 
στὴς ἅμα καὶ ἐρώμενος. ἐδόκει οὖν μοι, ἀφεμένῳ 
τῆς εὐθὺ ὁδοῦ, ἀπαντᾷν αὐτοῖς, ὅπως ῥᾷστα ὁμοῦ 

γενοίμεϑα. δεδακρυμένος δὲ ὃ Κλεινίας, Σώκρατες, 
ἔφη, νῦν ὁ καιρὸς ἐνδείξασθαι τὴν ἀεὶ ϑφυλλουμέ- 
φὴν πρὸς σοῦ σοψίαν. ὃ γὰρ Ἡὐεὴ ἔκ τινὸς ὥρας 
αἰφνιδίου ἀδυνάτως ἐ ἔχει, καὶ πρὸς τῷ τέλει τόνον 

ἐστέν" ἀνιαρῶς τε φέρει τὴν ὐελ εὐ ΠΩ καίτοιγε τὸν 

Ν Δ 
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πρόσϑεν γρόνον διαχλευάζων τοὺς μορμολυττομὲ- 
γψους τὸν ϑάνατον, καὶ πράως ἐπιτωϑάζων. ἀφικό- 

μενος οὖν παρηγόρησον αὐτὸν, ὡς εἴωϑας, ὕπως 
ἀστενακτὺὶ ἐς τὸ χρεὼν ἴῃ" καὶ μοι σὺν τοῖς λοιποῖς 

ἵνα καὶ τοῦτο εὐσεβηϑῇ. Αλλ᾿ οὐκ ἀτυχήσεις μου, 
ὦ Κλεινία, οὐδενὸς τῶν μετρίων" καὶ ταῦτα, ἐφ᾽ 
ὅσια παρακαλῶν. ἐπειγώμεϑα οὖν. εἶ “γὰρ οὕτως 
ἔχει, ὠκύτητος δεῖ. ΚΔ ΕΙ. ᾿Οφϑέντος σου μόνον, ὧ 

Σώκρατες, ῥαΐσει. καὶ γὰρ ἤδῃ πολλάκις αὐτῷ γέ- 
γονδ συμπτώματος ἀνασφῆλαι. ΣΏ. Ὡς δὲ ϑᾶττον 
τὴν παρὼ τὸ τεῖχος ἤειμεν, ταῖς Ιτωνίαις (πλησίον 
γὰρ ᾧκει τῶν πυλῶν, πρὸς τῇ «μαζονίδι στὴλῃ) κα- 
ταλαμβάνομεν αὐτὸν ἤδη μὲν συνειλεγμένον τὰς ἃ- 
φῦς, καὶ τῷ σώματι ῥωμαλέον, ἀσϑενῇ δὲ τὴν ψυ- 
χὴν, πάνυ ἐνδεᾶ παραμυϑίας" πολλάκις ἀναφερόμε- 

ΨΟ», παὶ στεναγμοὺς ἵδντοι, σὺν δακρύοις καὶ κροτή- 

σεσι χειρῶν. κατιδὼν δὲ αὐτὸν, ᾿Αξίοχε, τί ταῦτα; 

ἔφην" ποῦ τὰ πρόσϑεν αὐχήματα, καὶ αἵ συνεχεῖς 
εὐλογίαι τῶν ἀρετῶν, καὶ τὸ ἄῤῥητον ἐν σοὶ ϑἄρ- 
σος; ὧς γὰρ ἀγωνιστὴς δειλὸς, ἐν τοῖς γυμνασίοις 

γενναῖος φαινόμενος, ἀπολέλοιπας ἂν τοῖς ἄϑλοις. 

οὐκ ἐπιλογιῇ τὴν φύσιν περιεσκεμμένως, ἀνὴρ τοσ- 

ὅσδε τῷ χρόνῳ, καὶ κατήκοος λόγων, καὶ, εἰ μηδὲν 
ἕτερον, ᾿ϑηναῖος, ὅτι τὸ κοινὸν δήπου τοῦτο, καὶ 

πρὸς ἅπαντας ϑρυϊλλούμενον, παρεπιδημία τις ἐστὶν 
ὃ βίος; καὶ ὅτι δεῖ ἐπιεικῶς διαγαγόντας, εὐ ὑμως 

μονονουχὶ παιανίζοντας εἰς τὸ χρεὼν ἀπιέναι; τὸ δὲ 

οὕτω μαλακῶς καὶ δυσαποσπάστως ἔχειν, νηπίου δί- 
χήν, οὐ περιφρονοῦσαν ἡλικίαν ἔχει. 415. ᾿Δληϑῆ 
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ταῦτα, ὦ Σώκρατες" καὶ ὀρϑῶς μοι φαίνῃ λέγων" 
ἀλλ οὐκ οἱδ᾽ ὕπως παρ᾽ αὐτὸ μοὶ τὸ δεινὸν γενομέ- 
γῳ οἵ μὲν καρτεροὶ καὶ περιττοὶ λόγος ὑπεκπγέουσι 
λεληϑότως καὶ ἀτιμάζονται, ἀντίσχει δὲ δέος τὶ, ποι- 

κίλως περιαμύττιον τὸν νοῦν, εἰ στερήσομαι τοῦδε 
τοῦ φωτὸς χαὺ τῶν ἀγαϑῶν, ἀειδὴς δὲ καὶ ἄπυστος 

ὅποίποτε κείσομαι σηπόμενος, εἰς εὐλὴς καὶ κνώδαλα 
μεταβάλλων. ΣῈ). Συνάπτεις γὰρ, ὦ ̓ Αξίοχε, παρε 
τὴν ἀνεπιστασίαν, ἀνεπιλογίστως τῇ ἀναισθϑησίᾳ αἷ- 
σϑησιν" καὶ σεαυτῷ ὑπεναντία καὶ ποιεῖς καὶ λέγεις, 
οὐκ ἐπιλογιζόμενος ὅτι ἅμα μὲν ὀδύρῃ τὴν ἀναισϑὴν 
οέα», ἅμα δὲ ἀλγεῖς ἐπὶ σήψεσι καὶ στερήσει τῶν ἧ- 
δέων" ὥσπερ εἰς ἕτερον ζῇν ἀποϑανούμενος, ἀλλ᾽ οὐκ 
εἰς πο Ε ἢ μεταβάλλων ἀναισϑησίαν, καὶ τὴν αὖ- 

τὴν τῇ πρὸ τῆς γενέσεως. ὡς οὖν ἐπὶ τῆς “ράκοντος 
ἢ Κλεισθένους πολιτείας, οὐδὲν περί σε κακὸν ἢν 
(ἀρχὴν γὰρ οὐκ ἧς, περὶ ὃν ἂν ἢ») οὕτως οὐδὲ μετὰ 
τὴν τελευτὴν γενήσεται. σὺ γὰρ οὐκ ἔσῃ περὶ ὃν ἔσται. 
πάντο τοιγαροῦν τὸν τοιόνδε φλύαρον ἀποσκέδασαι, 
τοῦτο ἐννοήσας, ὅτι τῆς συγκρίσεως ἅπαξ διαλυϑ εί- 

σης, καὶ τῆς ψυχῆς εἰς τὸν οἰκεῖον ἵδουνϑ εἰσης τόπον, 
τὸ ὑπολειφϑὲν σῶμα, γεῶδες ὃν καὶ ἄλογον, οὐκ ἔστιν 
ὁ ἄνθρωπος. ἡμεῖς μὲν γὰρ ἐσμὲν ψυχὴ, ζῶον ἀϑά- 
γατον, ἐν ϑνητῷ καϑειργμένον φρουρίῳ; τὸ δὲ σκῆ- 
γος πρὸς κακοῦ περιήρμοσεν ἡ φύσις ᾧ τὰ μὲν ἥ- 
δοντα, ἀμυχιαῖα καὶ πτηνὰ, καὶ εἷς πλείους ὀδύνας 
ἀνακεκραμένα᾽ τὰ δὲ ἀλγεινὰ, ἀκραιφνῆ καὶ πολυ- 
χρόνια, καὶ τῶν ἡδόντων ἄμοιρα. νόσους δὲ καὶ φλε- 

γμονὰς τῶν αἰσϑητηρίων, ἔτι δὲ τὰς ἐντὸς κακύότη : 
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- ΄ ἂ - ω »- 

τας" οἷς ἀναγκαστῶς, ατε παρεσπαρμένη τοῖς πόροις, 
»"Σ 32 Ὁ 

ἡ ψυχὴ συναλγοῦσα τὸν οὐράνιον ποϑεῖ καὶ σύμφυ- 
λον αἰϑέρα, καὶ διψᾷ, τῆς ἐκεῖσε διαίτης καὶ νορεί- 

᾿ [) ς -“ -ὃ - 
ας ὀρεγομένη. ὥστε ἡ τοῦ ζὴν ἀπαλλυγὴ, κακοῦ τινος 

ἐστὶν εἰς ἀγαϑὸν μεταβολὴ. 4.3. ἹΚακὸν οὖν, ὦ Σώ- 
« ῇ ᾿ ἣν “-“- ΕῚ 5»Ἅν Π Ἁ 

κρατες, ἡγούμενος τὸ ζὴν, πῶς ἐν αὐτῷ μένεις; καὶ 
ω ᾿ } ᾿ΑΥΜ,, σ . “ ΕῚ . 

ταῦτα, φροντιστὴς ὧν, καὶ ὑπὲρ ἡμᾶς τοὺς πολλοὺς 
τῷ νῷ διαφέρων; ΣΏ.. ξίοχε, σὺ δὲ οὐκ ἔτυμά μοι 1) 2 φ 5 » «“- .ς. Ζξς χε, Ἶ Ἵ μ Μμ 

ΓΙ : «ον ͵ ’ 4 

μαρτυρεῖς" οἷει δὲ, καϑάπερ ϑηναίων ἡ πληϑὺς, 
ΓΝ Ν] ο » ᾿ ΄ 

ἐπειδὴ ζητητικός εἰμι τῶν πραγμάτων, ἐπιστήμονά 
δε: ) . ᾿ 2. ᾿ ᾿ τ 

του εἰναΐ με. ἐγὼ δὲ εὐξαίμην ἂν τὰ κοινὰ ταῦτα εἰ- 
᾿ - ϑ ᾿ -»οΟΘΟ -Ὗο . ο-Ὁ 

δέναι" τοσοῦτον ἀποδέω τῶν περιττῶν. καὶ ταῦτα δὲ 
δι ΪῚ», φ ΕῚ Ἃ οὰ - 2 Υ̓͂ , 

ἃ λέγω, «Προδίκου ἐστὲ τοῦ σοφοῦ ἀπηχήματα" τὰ 
μὲν, διμοίρου ἐωνημένα" τὰ δὲ, δυοῖν δραχμαῖν" τὰ 

᾿ - ΤῸ Φ ΕΥ 

δὲ, τετραδράχμου. προῖκα γὰρ ἀνὴρ οὗτος οὐδένα 
. .»Ὦἤ 2 “Ὁ “᾽ Π 

διδάσκει" διὰ παντὸς δὲ ἔϑος ἐστὶν αὐτῷ φωνεῖν τὸ 
Ἢ Ξ ’ “ δὲ Ἃ ὺν 7 »"-΄ ΠΣ 5 δός Σ Ἃ "πιχάρμειον, ἐ. χεὶρ τὰν χεῖρα νίζει" δός τι, καὶ 
λάβ: τι. Καὶ πρώην γοῦν παρὰ Καλλίᾳ τῷ Ἵππονί- 

2 ο χθω τῶ 

κου ποιούμενος ἐπίδειξιν, τοσάδε τοῦ ζὴν κατεῖπεν, 
᾿ νι ὃ « , 

ὥστε ἕγωγε μὲν παρὰ ἀκαρῇ διέγραψα τὸν βίον" καὶ 
9 ς Φω “- Ϊ᾽ 

ἐξ ἐκείνου ϑανατᾷ μου ἡ ψυχὴ, «Ἰξίοχε. 42. “Γίνα δὲ 
Ὕ ᾽ Ι͂ 7 οω [ΣῚ 

ἣν τὰ λεχϑέντα; Σ.Ώ. Φράσαιμι ἂν σοι ταῦτα ἃ 
᾿ « « 2 - 

μρημονεύσω. ἔφη γάρφ᾽ Τί μέρος τῆς ἡλικίας οὐ τῶν 

ἀνιαρῶν; οὐ κατὰ μὲν τὴν πρώτην γένεσιν τὸ νήπιον 
"» - ᾿ 32 

κλαίει, τοῦ ζῆν ἀπὸ λύπης ἀρχόμενον; οὔ λείπεται 
ω 9 » 3 ἤ 3η2. ον" 3.» “" 

γοῦν οὐδεμιᾶς ἀλγηδόνος, ἀλλ᾽ ἢ δι΄ ἔνδειαν, ἢ πε- 
3 } ΄ ".] ΓῚ ΒῚ " ΄ἷ 

ριψυγμὸν, ἡ ϑάλπος, ἢ) πληγὴν, ὀδυνᾶται λαλῆσαι 
᾿ , Α 

μὲν οὔπω δυνάμενον ἃ πάσχει, κλαυϑμυριζόμενον 
δέ καὶ ταύτην τῆς δυσαρεστήσεως μέαν ἔχον φωγήν. 
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ὅπόταν δὲ εἷς τὴν ἑπταετίαν ἀφίκηται, πολλοὺς πό- 
γους διαντλῆσαν, καὶ γυμνασταὶ καὶ παιδοτρίβαιτυ- 
ραννοῦντες" αὐξομένου δὲ, χριτικοὶ, γεωμέτραι, τας 
κτιχοΐ" πολὺ πλῆϑος δεσποτῶν. ἐπειδὰν δὲ εἰς τοὺς 
ἐφήϑους ἐγγραφῇ, καὶ φόβος χείρων εἴη, τὸ “ύκειον 
καὶ μἱκαδημία, καὶ γυμνασιαρχία, καὶ ῥάβδοι, καὶ 
κακῶν ἀμετρέίαι" καὶ πᾶς ὃ τοῦ μειρακίσκου χρόνος 
ἐστὶν ὑπὸ σωφρονιστιὸς καὶ τὴν ἐπὶ τοὺς νέους αἵρε- 
σιν τῆς ἐξ ̓ Ἰρείου πάγου βουλῆς. ἐπειδὰν δὲ ἀπολυ- 
9} τούτων, φροντίδες ἄντικρυς ὑπέδυσαν, καὶ δια- 

λογισμοὶ τίνα τὴν τοῦ βίου ὅδὸν ἐνστήσονται" καὶ 
τοῖς ὕστερον χαλεποῖς ἐφάνη τὰ πρῶτα παιδικὰ, καὶ 
»ηπίων ὡς ἀληϑῶς φόβητρα' στρατεῖϊαΐ τε γὰρ, καὶ 
τραύματα, καὶ συνεχεῖς ἀγῶνες. εἶτα λαϑὸν ὑπειοῆλ- 
ϑὲε τὸ γῆρας, εἰς ὃ πᾶν συῤδεῖ τὸ τῆς φύσεως ἐπίκη- 
ρον καὶ δυσαλϑές. κἂν μὴ τις ϑᾶττον ὡς χρέος ἀπο- 

διδῷ τὸ ζῆν, ὡς ὁβολοστάτις ἡ φύσις ἐπιστᾶσα ἕνεα 
χυράζει τοῦ μὲν ὄψιν, τοῦ δὲ ἀκοὴν" πολλάκις δὲ 
ἄμφω. κἂν ἐπιμείνῃ τὶς, παρέλυσεν, ἐλωϑήσατο, πα- 
ρήρϑρησεν. ἄλλοι πολὺ γήρως ἀκμάζουσι" καὶ τῶν 
δὶς παῖδες οἵ γέροντες γίγνονται. καὶ τοῦτο καὶ οἵ 
ϑεοὶ τῶν ἀνθρωπείων ἐπιστήμονες, οὗς ἂν περὶ πλεί- 
στου ποιῶνται, ϑᾶττον ἀπαλλάττουσι τοῦ ζῆν. 4γα- 

μήδης γοῦν καὶ Τροφώνιος, οἱ δειμάμενοι τὸ Πυϑοῖ 
᾿ τοῦ ϑεοῦ τέμενος, εὐξάμενοι τὸ κράτιστον αὐτοῖς γε- 
γέσϑαι, κοιμηϑέντες οὐκέτ᾽ ἀνέστησαν. οἵτε τῆς “4ρ- 
γείας ἱερείας υἱεῖς, ὁμοέως εὐξαμέ'ης αὐτοῖς τῆς μη- 
τρὸς γενέσϑαι τὶ τῆς εὐσεβείας παρὼ τῆς Ὕοας γέ 
ρας, ἐπειδὴ τοῦ ζεύγους ὑστερήσαντος ὑποδὺντες αὖ 
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Ἃ ὃ Υ̓ 3 ἣν ᾿ ὃν ᾿ ᾿ ᾿ 3. κα 
τοὶ διήνεγκαν αὐτὴν εἰς τὸν νεὼν, μετὰ τὴν εὐχὴν 

η ᾿ 2 , “ο. 

»υκτὶ μετήλλαξαν. μακρὸν ἂν εἴη διεξιέναι τὰ τῶν ποι- 

ητῶν, οἱ ποιήμασι ϑειοτέϑδοις τὰ περὶ τὸν βίον ϑε- 
σπιωδοῦσιν, ὡς κατοδύρονται τὸ ζῆν ἑνὸς δὲ μόνου 

- [4] 

μνησϑήσομαι τοῦ ἀξιολογωτάτου, λέγοντος, Ὡς γὰρ 

ἐπεχλώσαντο ϑεοὶ δειλοῖσι βροτοῖσι, Ζώειν ἀχνυμέ- 
32 ᾿ .)6.. 

γοις. καὶ, Οὐ μὲν γὰρ τὸ που ἐστὶν υἱζυρώτερον ἂν- 

δρὸς Πάντων ὅσσά τὲ γαῖαν ἐπιπρείει τε καὶ ἕρπει. 
2.3 ᾿ 4 ΒῚ Ἃ “ Υ Υ 

τὸν ὃ μφιάραον τί φησι; Τὺν περὶ κῆρι φίλει Ζεὺς 
2 ᾽ Π ςε ᾿! 

τ αἰγίογος καὶ ᾿Αἀπόλλων Παντοίῃ φιλότητ " οὐδ᾽ ὕκε-, 
το γήραος οὐδόν. ὁ δὲ κελεύων, Τὸν φύντα ϑρηνεῖν εἷς 

2 4 3 

96 δρχεται κακὰ, τέ σοι φαίνεται; ἀλλὰ παύομαι, μή- 
ποτὲ παριὴὶ τὴν ὑπόσχεσιν μηκύνω, καὶ ἑτέρων μιμνη- 

Υ ς )Χ ͵ 

σκύμενος. ποίαν δὲ τις ἑλόμενος ἐπιτήδευσιν ἢ τέχνην, 
3 ᾿ Ἃ - -Ὁ ΓΨῚ .« 3: 

οὐ μέμψετοι, καὶ τοῖς ποροῦσι χαλεπανεῖ; τοὺς χει- 

ρωγακτικοὺς ἐπέλθωμεν, καὶ βαναύσους, πονουμένους 

ἐκ νυχτὸς εἰς νύκτα, καὶ μόλις ποριζομένους τὰ ἐπι-- 
, 2ϑ ὦ "» 

τήδεια " κατοδυρομένων τὲ αὐτῶν, καὶ πᾶσαν ἄγρυ- 
- 2 ου «. 

πνίαν ἀναπιμπλάντων ὁλοφυρμοῦ καὶ δακρύων. ἀλλὰ 
τὸν πλωτικὸν καταλεξώμεϑα, περομούμενον διιὶ τοσ- 
- 3 , ἔλα 

ὥνδε κινδύνων" καὶ μήτε, ὡς ἀπεφῇνατο Βίας, ἐν τοῖς 

τεϑνηκόσιν ὄντα, μήτε ἐν τοὶς βιοῦσιν. ὃ γὰρ ἐπέ- 
3 [ 

γειος ἄνϑρωπος, ὡς ἀμφέβιος, αὑτὸν εἰς τὸ πέλαγος 
5 )ς - »" 3 ᾿ς 

ἔῤῥιψεν, ἐπὶ τῇ τύχῃ γενόμενος πᾶς. ἀλλ᾽ ἡ γεωργία 
Ἶ ΄ ν 3η ᾿: 3 ἰχ) . « δᾺ 

γλυκὺ. δῆλον. ἀλλ᾽ οὐχ ολον, ὡς φάσιν, ἕλκος; αὐεὸ 

λύπης πρόφασιν εὑρισκχόμδνον; κλαῖον γυνὶ μὲν 
Ρ] ᾿ : ΓΕ] ’ 

αὐχμὰν, νυνὲ δὲ ἐπομβρίας, νυνὶ δὲ δπέκαυσιν, νυ- 
ΟΣ τ ΟἽ 44 Ἁ ᾿ , 2) ᾽λ Π 

γὶ δὲ ἐρυσίβην, νυνὶ δὲ ϑάλπος ἄκαιρον, 11 κρύος; 
"2 ΄ ᾿ ε [ 

ἀλλ᾽ ἡ πολυιίμητος πολιτεία (πολλὰ γὰρ ὑπερβαί- 
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, ᾿ . Υ͂ .“ ι 4 , 

γῺ) διὰ πόσων ἐλαύνεται δεινῶν; τὴν μὲν χαρὰν 
ἔχουσα φλεγμονῆς δίκην παλλομένην καὶ σφυγμα- 
τώδη: τὴν δὲ ἀπότευξιν, ἐἰλγεινὴν καὶ ϑανάτων 

3 ᾿ ᾿) 2ς 

μυρίων χείρω. τίς γὼρ ἂν εὐδαιμονήσειε πρὸς 
}} “ 5 Υ Ἃ { Ι ᾽ 

όγλον ζῶν, εἰ ποππυσϑείη καὶ κροτηϑείη δήμου 

παίγνιον ἐμβαλλόμενον, συριττόμενον, ζημιοῦύ- 
-ὉὋ) . ) 2.,.,.Ὁ 

μένον, ϑνῆσκον, ἐλεούμενον" ἐπείτοιγε, «Ἰξίοχε πο- 

λιτικὲ, ποῦ τέϑνηχε ΜΜ]Πλτιάδης; ποῦ δὲ Θεμιστο- 
- ω Ψ δος -»Ὕ“ »") ’ -ἢΣτὌ 

κλῆς; ποῦ δ Ἐφιάλτης; ποῦ δ᾽ οἵ πρώην βασιλεῖς 
᾿ς ὌΧ ι ᾿ 32 ᾿ « Υ̓ 

καὶ στρατηγοί; οτ᾽ ἐγὼ μὲν οὔκ ἐπηρόμην τὴν γνώ- 
ΡῚ ι ) ’ , 

μὴν (οὐ γὼρ ἐφαΐνετά μοι σεμνὸν δήμῳ μαινομένῳ 
εξαοχεινὶ οἵ δὲ περὶ Θηραμένην καὶ Καλλίξενον συνεξαρχεινὴ οἱ δὲ περὶ Θηραμένη χλλέξενον, 

-Ὁ , ΕῚ ὝἜΕ, ι ’ 

τῇ ὑστεραίᾳ προέδρους ἐγκαϑέτους ὑφέντες κατεχει- 
-Ὁ »ἷ“Ὃ᾽ ͵ γ 

ροτόγησαν τῶν ἀνδρῶν ἄκριτον ϑάνατον. καίτοιγε 
« ͵ 3 - "7 ν Ἃ 3.0. ’ ᾿ 

σὺ μόνος αὐτοῖς ἥμυνες καὶ Ἐρυπτόλεμος, τρισμυ- 
᾿ Ε 2} »- ἯΔᾳφν "ο-Ὁ 2 ᾿ 

ρίων ἐχκλησιαζοντων. 41,2. .ΞΒΕἜστι ταῦτα, ὦ Σωκρατες" 
, ) , ει , ο Γ καὶ ἔγωγε ἐξ ἐκείνον αλὶις ἔσχον τοῦ βήματος, καὶ 

χαλεπώτερον οὐδὲν ἐφάνη μοι πολιτείας. δῆλον δὲ 
τοῖς ἐν τῷ ἔργῳ γενομένοις. σὺ μὲν γὰρ οὕτω λαλεῖς, 
ε« ἐλ ῳ 5 ΠῚ ᾽ « - ἡ γ,, 5 ἃ 

ὡς ἐξ ἀπόπτου ϑεώμενος" ἡμεῖς δ᾽ ἴσμεν ἀκριβέοτε-- 
θον, οὗ διὰ πείρας ἰόντες. δῆμος γὰρ, ὦ. φίλς Σώ- 

5 ᾿ 5 ᾿ ᾿ 

κρατες, ἀχάριστον, ἁψίκορον, ὠμὸν, βάσκανον, ἀ- 
)) ᾿ ΕῚ παΐδευτον: ὡς ἂν συνηραγνισμένον ἐκ σύγκλυδος 

5» Ἃ ι 

ὄχλου, καὶ βιαίων φλνάρων. ὃ δὲ τούτῳ προσεται- 
σ ω δι : 3 ε. 

οιζύμενος, ἀϑλιώτερος μακρῷ. Σ.Ω. ᾿Οπότε οὖν, ὦ 
“τ ᾿ » ᾿ Σ ἢ ΔΈΟΜΑ - 
«Ἰξίοχε, τὴν ἐλευϑεριωτάτην ἐπιστήμην τίϑεσαι τῶν 

» 9 ; ; 2 Ψ 

λοιπῶν ἀπευκταιδοτάτην, τέ τὰὺς λοιπὰς ἐπιτηδεύσεις 
᾽ 3 3) - 

ἐννοήσομεν; οὐ φευκτάς; ἤκουσα δὲ ποτε καὶ τοῦ 
’ , Ὁ ᾿ ͵ «. 

Πρυδίκου λέγοντος, ὅτι ὃ θάνατος οὔτϑ περὶ τοὺς 
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ζῶντας ἐστὶν, οὔτε περὺ τοὺς μετηλλυχότας ΑΞ. 
᾿ Πῶς φὴς, ὦ Σώκρατες; ΣΏ. Ὅτι περὶ μὲν τοὺς! 

-ὔ 3 ᾽» ΠῚ ] 

ζῶντας οὐκ ἔστιν, οἱ δὲ ἀποθανόντες οὔκ εἰσίν. 
2) δ. Ζ 3 τ ᾿ 

ὥστε οὔτε περί σὲ νῖν ἐστιν, (οὐ γὴρ τέϑνηκας) οὔτε, 
, - 32 

εἶτι πιάϑοις, ἔσται περί σε. σὺ γὰρ οὐκ ἔσῃ. μά- 
τπ ς ᾽ Ἃ -“» , ' 

ταιος οὖν ἡ λύπη, περὶ τοῦ μὴτε ὄντος μὴτε ἐσομέ-" 
᾿) 9 2 ε 

γοὺυ περὶ ἀξίοχον, Αξίοχον ὀδύρεσθαι καὶ ὅμοιον ὡς 
3 - Ϊ Ἵ 5 Ε.Ὶ ο“ Ϊ 

εἰ περὶ τῆς Σκύλλης ἢ τοῦ ἹΚενταύρου τὶς ὀδύροιτο,, 
«ὀ . δ. τ ἢ 

τῶν μήτε ὄντων νῦν περί σε, μήτε ὕστερον περὶ τὴν 
τελευτὴν ἐσομένων. τὸ γὴρ φοβερὸν τοῖς οὐσὲν ἐστι: 

“ 3 δ ΕἸ “ } ᾿ ᾿ 

τοῖς δ᾽ οὐκ οὖσι πῶς ἂν εἴη: ΑΞ. Σὺ μὲν ἐκ τῆς. 
ἐπιπολοζούσης τανῦν λεσχηνείας τὰ σοφιὶ ταῦτα εἴ- 

ΣΝ Ὁ . ε 

ρηκας (ἐκεῖϑεν γάρ ἐστιν ἢτε ἡ φλναρολογία, πρὸς 
ν ὡεν ΚᾺ ς “- Ι 

τὶ μειράκια διχκεκοσμημένη) ἐμὲ δὲ ἡ στέρησις τῶν 
9 “- Ὁ “ - 2 ΄ ς 

ἀγαϑῶν τοῦ ζὴν λυπεῖ, κἂν πιϑανωτέρους τούτων. 
ἕ Υ τ ξ΄ Ὁ] οἴ 

λόγους ἄρτι κροτήσῃς, ὦ Ξώκρατες. οὐκ ἐπαΐει γὸρ 
ω - ᾿ς ἊΝ ΡΨ 

ὃ γοῦς, ἀποπλανώμενος εἰς εὐεπείας λόγων, οὐδὲ 
. . 2 Ξ ᾿ . Ὶ 

ἅπτεται ταῦτα τῆς ὁμοχροΐαρ' ἀλλ᾽ εἰς μὲν πομπὴν. 
ὲ δημᾶ ἀγλαϊοσμὸν ἀγὕὑττει, τῆς δὲ ἀληθείας ἡ καὶ δημάτων ἀγλαϊσμὸν ἀγὑττει, τῆς δὲ ἀληθείας 

ΩΣ ι ᾿ ' ᾿ τιν 

ἀποδεῖ. τὰ δὲ παϑήματα σοφισμάτων οὐκ ἀνέχε- 
ται, μόνοις δὲ ἀρκεῖται τοῖς δυναμένοις καϑικέσϑαει 

τῆς ψυχῆς. Σ,Ώ. Συνάπτεις γὰρ, ὦ Αξίοχε, ἄνεπι- 
[ ᾿ ᾿ ᾿ ’ λογίστως, τῇ στερήσει τῶν ἀγαϑῶν ἀντεισάγων κα- 

“ὖ , Α " ν᾿ “ὧ΄ 

κῶν αἴσθησιν, ἐχλαϑόμενος ὁτὲ τόϑνηκας. λυπεῖ 
ι -ἷ -“- ς ΌΣ - 

γὰρ τὸ στερόμενον τῶν ἀγαϑῶν ἡ ἀντιπάϑεια τῶν 
“ « 7 2 Ὁ" ῶςι οἷ ᾿ 2 Π 

κακῶν, ὃ δ᾽ οὐκ ὧν, οὐδὲ τῆς στερήσεως ἀντιλαμβά- 
γεται. πῶς οὖν ἐπὲ τῷ μὴ παρξξοντι γνῶσιν τῶν 
λυπησόντων γένοιτ᾽ ἂν ἡ λύπη; ἀρχὴν γῶρ, ὦ ᾿Αξίο-: 
χε, μὴ συνυποϑέμενος ἄλλως γέ πὼς μίαν αἰσϑη- 
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ἢ σιν, κατὰ τὸ ἀνεπιστῆμον, οὔκ ἄν ποτε πτυρείης 
τὸν ϑάνατον. νῦν δὲ περιτρέπεις σεαυτὸν, δειμα- 

τοὐμενος στερήσεσθϑυοι τῆς ψυχῆς, καταλήψεσθαι δὲ 
οἴει τὴν οὐκ ἐσυμένην αἴσϑησιν αἰσθήσει" πρὸς τῷ 
πολλοὺς καὶ καλοὺς εἶναν λόγους περὶ τῆς ἄϑανα- 

σίας τῆς ψυχῆς. οὐ γὰρ δὴ ϑνητὴ γε φύσις τόσον 
διήρατο μεγεϑουργίας, ὥστε καταφρογῆσαι μὲν» 

ὑπερβαλλόντων ϑηρίων βίας, διαπεραιώσασθαι δὲ 
πελάγη, δείμασϑαι δὲ ἄστη, καταστήσασϑαι δὲ πο- 

λιτείας" ἀναβλέψαι δὲ. εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ ἰδεῖν 

περιφορὰς ὄστρων, καὶ δρόμους ἡλέου τε καὶ σελὴ- 

νης, ἀνατολάς τε καὶ δύσεις, ἐκλείψεις τε καὶ τὰ- 
χείας ἀποκαταστάσεις" ἰσημερίυς τε καὶ τροπιὶς διτ- 
τὰς, καὶ πλειάδων χειμῶγος καὶ ϑέρους, ἀνέμους τᾶ 

καὶ καταφορὸς ὄμβρων, καὶ πρηστήρον ἐξαισίους 

συρμοὺς" καὶ τὰ τοῦ κύσμου παϑήματα παραπή- 
οξασϑαι εἰς τὸν αἰῶνα" εἰ μὴ τι ϑεῖον ὄντως ἐνγὴν 
πνεῦμα τῇ ψυχῆ, δὲ οὗ τὴν τῶν τηλικῶνδε περίνοιαν 
καὶ γνῶσιν ἔσχεν. ὥστε οὐκ εἰς ϑάνατον ἀλλ᾽ εἰς ἀ- 

ϑανασίαν μεταβάλλεις, ὦ ᾿Αξίοχε' οὐδὲ ἀφαίρεσιν 
ἕξεις τῶν ἀγαϑῶν, αλλ εἰλικρινεστέραν τὴν ἀπό- 
λαυσιν' οὐδὲ μεμιγμένος ϑνητῷ σώματι τὰς ἢδο- 
»ἱὑς, ἀλλ᾿ ἀκράτους ἁπασῶν ἀλγηδόνων. κεῖσε γὰρ 
ἀφίξη, μονωῦ εἰς ἐκ τῆςδε τῆς εἱρκτῆς, ἔνϑα ἄπονα 

πάντα καὶ ἀστένακτα καὶ ἀγήρατα, γαλητὸς δὲ τις 
καὶ κακῶν ἄγονος βίος, ἀσαλεύτῳ ἡσυχίᾳ εὐδιαζό- 

μενος, καὶ περινϑρῶν τὴν φύσιν" καὶ φιλοσοφῶν οὐ 
πρὸς ὄχλον καὶ ϑεατρον, ἀλλὰ πρὸς ἀμφιϑαλὴ τὴν 
ἀλήϑειαν. 412. Εἰς τοὐγαντίον μὲ τῷ λόγῳ περιέ- 
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στακας" οὐλέτι γάρ μοι ϑαγάτου δέος ἔνεστιν, ἀλλ᾽ 
3 ᾿ ᾿ ς 

ἤδη καὶ πόϑος" ἵνα τὶ χαγὼ, μιμησάμενος τοὺς ῥή-, 
᾿ Ἅ, - 

τορας, περιττὸν εἴπω" καὶ πάλαι μετεωρολογῶ, καὶ 
9.7. »ο-οὋ ᾿ ΄-Ὁ 3 

δίειμι τὸν ἀΐδιον καὶ ϑεῖον δρόμον" ἕκ τὸ τῆς ἄσϑε- 
Υ ΒῚ Υ Ἃ , [ 

γείας ἐμαυτὸν συφνείλεγμαι, καὶ γέγονα κοινός. Σ... 
γ ᾿ Ι ει 

Εἰ δὲ καὶ ἕτερον βούλει λόγον, ὃν ἐμοὶ ἢγγειλε Γω- 
βούης, ἀνὴρ μάγος ἔφη, κατὰ τὴν τοῦ ξέρξου διά- 
βασιν, τὸν πάππον αὑτοῦ καὶ ὁμώνυμον, πεμφϑεὲν- 
τὰ εἷς “]1λον, ὅπως τηρήσειε τὴν γῆσον ἐν ἢ οἱ δύο, 
ϑεοὶ ἔγέμον ΤΟ, ἐκ. τινῶν χαλκέων δέλτων, ἃς ἐξ ὕπερ- 
βοφέων ἐκόμισαν (Ώπις τε καὶ “Ἑκάεργος, ἐχμεμαϑη- 

κέγαι, κατὶὰὶ τὴν τοῦ σώματος λύσιν τὴν ψυχὴν εἰς. 
2 - ᾿Ὶ 

τὸν ἀδηλον χωρεῖν τόπον, κατὼ τὴν ὑπόγειον κίνη-τ᾽ 
Ἢ ΕῚ [4 χοῦν ΝΡ . ᾽ ΕΝ τ, ΩΣ χὰ 

ΘΕ ΊΕΨΟΙ βαθελεια Ἡλουτωγος οὐχ ἥττω τῆς τοῦ 
, -“Ψ “ ᾿ - 2 Υ ι ᾿ ἕ" 

Ζιὸς αὐλῆς, ατε τῆς μὲν γῆς ἐχούσης τὸ μέσα τοῦ 

κόσμου, τοῦ δὲ πόλου ὄντος σφαιροειδοῦς" οὗ τὸ 
Ὶ “ «ς , 

μὲν ἕτερον ἡμισφαίριον ϑεοὶ ἔλαχον οὗ οὐράνιοι, τὸ 
δὲ ἕτερον οἱ ὑπένερϑεν: οἵ μὲν, ἀδελφοὶ ὄντες: οἱ 9 9 ; φ 9 

᾿ -οΣ Ὁ ᾿ ν᾿ “ 2 Ϊ 

δὲ, ἀδελφῶν παῖδες. τὰ δὲ πρόπυλα τῆς εἰς Πλοὺ-᾿ 
ες “ - ἢ Ν ΝΕ μϑον α ἱ 

τωνος ὁδοῦ, σιδηροῖς κλείϑροις καὶ κλεὲσὶν ὠχύρω- 
᾿΄“Ὼ7ωῪύτὔ . 3 ͵ 

ται. ταῦτα δὲ ἀνοίξαντα ποταμὸς ἀχέρονν ἐκδέχεν 
ι" μεϑ' ὃν, Κωκυτός οὖς χρὴ πορϑμεύσαντα, ἡ ται" μεϑ᾽ ὃν, ς᾽ οὕς χρὴ πορϑμ Ἵ; 

᾿ 

{ 

᾿ 

ἀχϑῆναι ἐπὶ Πίνω καὶ ἹΡαδάμαγϑυν, ὃ κληϊζεται 
σεεδίον ἀληϑείας. ἐνταυϑοὶ καϑέζονται δικαυταὶ, 

ἀνακρένοντες, τῶν ἀφικνουμένων ἕκαστον, τίνα δον 
βεβίωκε, καὶ τίσιν ἐπιτηδεὺ ὑμασιν ἐνῳκίσϑη τῷ σῶ 
ματι. ἐνεύσασϑαι μὲν οὖν ἀμήχανον. ὅσοις μὲν οὖν 
ἔν τῷ ζὴν δαίμων ἀγαϑὸς ἐπέπγνευσεν, εἰς τὸν τῶν 
εὐσεβῶν χῶρον οἰκίζονται: ἔνϑα ἄφϑονοι μὲν ὥραε ὦ 
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πόγκάρτιοου γονῆς βούουσι, πηγαὶ δὲ ὑδάτων καϑα- 
ρῶν ῥέουσι, παντοῖοι δὲ λειμῶνες, ἄνϑεσι ποικί- 

λοις ξαριζόμενοι" διατριβαὶ δὲ φιλοσόφων, καὶ ϑέα- 
τρα ποιητῶν, καὶ κύκλιοι χοροὶ, καὶ μουσικὰ ἀκοῦ- 
σματαὶ συμπόσιά τε εὐμελῆ, καὶ εἰλαπέναι αὐτο- 

ορήγητοι, καὶ ἀκήρατος ἀληπία, καὶ ἡδεῖα δέαιτα, 
οὔτε γὰρ χεῖμα σφοδρὸν οὔτε ϑάλπος ἐγγίνεται, ἀλλ᾽ 
εὔχρατος ἀνὴρ χεῖται, ἁπαλαῖς ἡλίου ἀκτῖσιν ἀνα. 
κιργάμεν ος. ἐνταῦϑα τοῖς μεμνημένοις ἐστί τὸς προ-, 

᾿εδρία' καὶ τὶς δοίας ἁγιστείας κακεῖσε συντελοῦ- 

"σι. π πῶς οὖν οὐ σοὶ πρώτῳ μέτεστι τῆς τιμῆς, ὄντι 
᾿ γενήτῃ τῶν ϑεῶν; καὶ τοὺς περὶ “Πρακλέα τὸ καὶ 
Διόνυσον, κατιόντας εἰς ἄδου, πρότερον λόγος ἐν- 
ϑάδε ὠνηϑῆναι, καὶ τὸ ϑάρσος τῆς. ἐκεῖσε πορείας 
᾿ παρὰ τῆς ᾿Ελευσινίας ἐναύσασϑαι. ὅσοις δὲ τὸ ζὴν 
διὰ ἀὐπυξ συ θσεῶν ἡἠλάϑη, ἃ ἔχονται πρὸς Ἔριννύων 

ἐπ᾽ ἔρεβος καὶ χάος διὰ ταρτάρου" ἕνϑα χῶρος ἄσε- 

βῶν, καὶ “]Ι]χναΐδων ὑδρεῖαι ἀτελεῖς, καὶ “ΤΞαντάλον 

δίψος, καὶ Τιτυοῦ σπλάγχνα, καὶ Σισύφου πέτρος 
ἀνήνυτηος: οὗ τὰ τέρματα αὖϑις ἄρχεται πόνων. 

ἔνϑα ϑηρσὶ περιλιχμώμενοι, καὶ λαμπάσιν ἐπιμό- 
'γῶὼς πυρούμενοι Ποινῶν, καὶ πᾶσαν αἰκίαν αἰκιζό- 
μενοι, ἀϊδίοις τιμωρίαις τρύχονται. ταῦτα μὲν ἐγὼ 
ἤκουσα παρὲὴ Γωβρύου" σὺ δ᾽ ἂν ἐπικρίνειας, ᾿ΑΞξίο- 
Ζε. ἐγὼ γὰρ λόγῳ ἀνϑελκόμενος, τοῦτο μόνον ἐμπέ- 

| δως οἶδα, ὅτι ψυχὴ ἅπασα ἀϑάνατος" ἢ δὲ ἐκ τοῦ- 
β δὲ τοῦ χωρίου μετασταϑεῖσα, καὶ ἄλυπος. ὥστε ἢ 
κότω ἢ ἄνω εὐδαιμονεῖν σε δεῖ, “Αξίοχε, βεβιωκότα 

εὐσεβῶς. «45. «Αἰσχύνομαι σοὶ τὶ εἰπεῖν, ὦ Σώ.- 
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ράτες. τοσοῦτον γὰρ ἀποδέω τοῦ δεδοικέναι τὸν 
θάνατον, ὥστε Ἴδη καὶ ἔρωτα αὐτοῦ ἔχειν. οὕτω με 

καὶ οὗτος ὁ λόγος, ὡς καὶ ὃ οὐράνιος, πέπεικε" καὶ 
ἤδη περιφρονῶ τοῦ ζῆν, ἅτε εἰς ἀμείνω οἶκον μετα- 
στησόμενος. γυγὶ δὲ ἠρέμα κατ᾽ ἐμαυτὸν ἀναριϑμή- 

σομαι τι λεχϑέντα. ἐκ μεσημβρίας δὲ παρέσῃ μοι»; 
ὦ Σώκρατες. ΣΏ. ΠΙοιήσω, ὡς λέγεις. κἀγὼ δὲ 
ἐπάνειμι ἐς Κυνόσαργες, ἐς περίπατον, ὁπόϑεν δεῦ- 

ρο μετεκλήϑην. 
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ΤΡ ΥΥΚΧ  .Τ7ΟΎῪ; 

4214 ΔΟΙΟΣ ΝΟΘΕΤΟΜΈΝΟΣ. 

[ἜΧΕΙΣ ἡμῖν εἰπεῖν δ, τι ἐστὶ τὸ δίχαιον; ἢ οὐκ 
ἄξιον σοὶ δοκεῖ εἶναι, λόγον περὶ αὐτοῦ ποιεῖσθαι; 
Ἔμοιγε καὶ μάλα. Τὶ οὖν ἐστι; Τί γὼὺρ ἀλλό γε ἢ 

τὰ γομιξόμενα δίχαια; Μη μοι οὕτως" ἀλλ᾽ ὥσπερ 
ἂν εἰ σὺ μ᾽ ἔροιο τί ἐστιν ὀφϑαλμὸς, εἴποιμ᾽ ἂν σοι 
ὅτι ᾧ ὁρῶμεν' ἐὰν δὲ καὶ δεῖξαί μὲ κελεύῃς, δείξω 

σοι. καὶ ἐάν με ἔρῃ, ὅτῳ ψυχὴ ὄνομα, ἐρῶ σοι ᾧ 
γινώσκοαεν' ἐὰν δὲ ἔρῃ αὖ τὶ ἐστι φωνὴ, ἀποκρι- 
νοὶ σοι ᾧ διαλεγόμεϑα' καὶ σὺ οὕτω ἀρρήσρυ; 

ΓΙ 

ὅτι δίκαιόν ἐστιν, ᾧ τὶ χρώμεϑα, ὥσπερ ἃ εὖν δὴ 
ἠρόμην. Οὐ πάνυ ἔχω σοὺ οὕτως ἀποκρίνασϑαν. 
: ἌΡΑ. « 2 .«“ » 3) “ο΄ ςε-Ὄν 3 
“ἴλλ ἐπειδὴ οὐχ οὕτως ἔχεις, ἴσως τὴδέ πη ὁᾷον αὖ- 

᾿ εὕροιμεν ἄν. φέρε, τὰ μείζω καὶ τοὶ ἐλάττω τἔνε 

᾿σχοποῦντες διαγιγνώσκομεν; ἀρ οὐ μέτρῳ; . ναί. 
βυὸ δὲ τοῦ μέτρου, τίνι τέχνῃ; ἀρ' οὐ μετρητικῇ; 

Ἰγαί, Τί δὲ τὰ κοῦφα καὶ βαρέα, ἀρ οὐ σταϑμῷ; 
Ναί. ἹΜετὰ δὲ τοῦ σταϑμοῦ, τίνι τέχνῃ; οὐ τῇ 



208 ὉΙΑΙΟΟΥ͂Θ ».375...0.6.ϑ.ὲ 

στατιχῇ; Πάνυ γε. Τί δὲ δή; τὰ δίχαια καὶ τἄ- 
δικιν τίνι σκοποῦντες διαγιγνώσκομεν ὀργάνῳ; ,., καὶ 

μετιὶ τοῦ ὀργάνου, τίνι τέχνῃ πρόσϑεν; ἄρα οὐδ᾽ 
οὕτω πως σοὶ καταφανές ἐστιν; Οὖ. ᾿Αλλὰ πάλιν 
ὧδε: ὅταν ἀμφισβητῶμεν περὲ τῶν μειζόνων καὺ 

τῶν ἐλαττόνων, τίνες ἡμᾶς διακρένουσιν ; οὐχ οἵ με- 

τρηταῖ; ναί, Ὅταν δὲ περὺ τῶν πολλῶν καὶ ὀλίγων, 
αἷνες οἵ διακρίνοντες; οὐχ οἱ ἀριϑμηταί; ἀλλὰ τί; 
“Ὅταν δὲ περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων ἀμφισβητῶ- 
μὲν ἀλλήλοις, ἐπὶ τίνας ἐρχόμεθα, καὶ τίνες ἡμᾶς 

οἵ διακρένοντες εἰσὶν ἑκάστοτε, εἰπέ. ἀρά γε δικα 
στὰς λέγεις, ὦ ΣΟ ΟΟΊΔ:) Εὖ γ᾽ εὗρες. ἴϑι δὴ καὶ 
τόδε πειράϑητι εἰπεῖν, τί ποιοῦντες διακρίνουσιν οὗ 
μετρηταὶ περὶ τῶν μεγάλων καὶ σμικρῶν" ἀρ οὗ με- 
τροῦντες; ναί, 1ἰ δὲ περὶ τῶν βαρέων καὶ κοῦ--: 
φων; οὐχ ἱστάντες; γα. “Τὲ δὲ δὴ περὶ τῶν δι. 

καίων καὶ ἀδίκων ἄρα; ἀπόκριναι. Οὐκ ἔχω. 4έ- 
γοντες ἄρα ἡμᾶς διακρίνουσιν, ὅταν περὶ τῶν δι 

καίων καὶ ἀδίκων κρένωσιν οἵ δικασταί. ΙΝαΐ. 1Π:- 
«ροῦντες δὲ γε περὶ τῶν σμικρῶν καὶ μεγάλων, οὗ 
μετρητιποί. μέτρο» .γἀρ ἣν ᾧ ταῦτ᾽ ΤΥ. Ου.. 

τως, “στάντες δ᾽ αὖ, περὶ τῶν «βαρέων καὶ κούφων, 
οἱ στατικοί. σταϑμὸς γὰρ ἦν ᾧ ταῦτ ταφή Ἣν 
γάρ. “ἀριϑμοῦντες δ᾽ αὖ περὶ τῶν πολλὼν καὶ ὁλέ- 
γῶν, οἱ ἀριϑμητικοί. ἀριϑμὸς γὰρ ἦν ᾧ ταῦτ᾽ ἐκρί- 
γετο. Οὕτω. “έγοντες δὲ γε (ὡς ἃ ἄρτι ὡμολογήσα- 
μεν) περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων χϑένυνόίν ἡμᾶς οὗ 
δικασταί, λόγος γὴρ ἢν ᾧ ταῦτ᾽ ἐκρίνετο. Εὖ λέ- 
γεις, ὦ Σώκρατες. “«ληϑῆ μὲν οὖν" καὶ λόγος ἐστὶν, 



ε.Ρ.37 4.8.Ὁ. ΒΕ ΤΥ̓5ΤΟ, 200 

, τὰ 2} : ἘΠ 
ὡς ἔοικεν, ᾧ τὰ δίκαια καὶ ἀδικα κρίνεται. Φαΐί- 

- ᾽ 2) 

γεταν νοῦν. Τί ποτε ὄντα τὰ δίκαια καὶ τάδικα; 
ε ᾽ ) ε “»“Ὕ , “4 » ᾿ ᾿ 

ὥσπερ ἂν ἡμῶς εἴτις ἤρετο, ἐπειδὴ μέτρον καὶ με- 

τρητικὴ καὶ μετρητικὸς τὸ βεῖσον καὶ τὸ ἕλαττον 
διακρίνει, τί ὃν τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἕλαττον, ἕποιμεν 
2 9 [ω 

ἂν αὐτῷ, ὅτι τὸ μὲν μεῖζον, δπερέχον" τὸ δὲ ἔλατο 
τον, ὑπερεχόμενον. ἐπειδὴ δὲ τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦ- 
φον σταϑμὸς καὶ στατικὴ καὶ στατικὸς διακρένει, τί 
ὃν τό, τε βαρὺ καὶ κοῦφον ; εἴποιμεν ἂν αὐτῷ, ὅτι 
τὸ μὲν κάτω ῥέπον ἐν τοῖς ζυγοῖς, βαρὺ" τὸ δὲ ἄνω, 

Ὁ ΄ κ , ε -“Ὕ ᾿ ᾿ 

κοῦφον" οὕτω δὴ καὶ εἰ ἔροιτο ἡμᾶς, ἐπειδὴ δὲ τὸ 
ΤᾺΝ 2) 
δίκαιον καὶ τὸ ἀδικον λόγος τὸ καὶ δικαστικὴ καὶ 

Ε ς »"ν δικαστὴς ἐστιν ἡμῖν ὃ διακρίνων, τέ ποτε ὃν τὸ δί- 
2, ἰ 3 τω 4 

καιον καὶ τὸ ἄδικον; τὲ ἕξομεν αὐτῷ ἀποκρίνεσθαι; 
}Ν 3 ᾽ 23) ΕῚ -Ὁ 2 2» 7 . 

ἢ) οὐδέπω ἔχομεν εἰπεῖν; Οὐκ ἔχομεν. Πότερον δὲ 
ς , , - τ 

ἑκόντας οἴει ἔχειν τοῦτο τὸ ἄδικον τοὺς ἀνθρώπους, 
δ 3) ξ ᾿ ’ ς 3; 9 - Ἁ 

ἢ ἄκοντας; ὧδε δὲ λέγω: ἑκόντας οἷει ἀδικεῖν καὶ 
ΕΠ Ὸ ᾿ οι 2) δ, δὰ “ πὰ 
ἀδίκους εἶναε, ω ἀκοντας; Τκόντας, ὦ «Σώκρατες, 

ἔγωγε. πονηροὶ γάρ εἰσιν. ἑκόντας ἄρα σὺ οἴει πο- 

γηροὺς εἶναι καὶ ἀδίκους ἀνθρώπους; Ἔγωγε. σὺ 

δ᾽ οὖ; Οὔκ' εἰγὲ τι δεῖ τῷ ποιητὴ πείϑεσθαι. Ποίῳ 
- Ὅ “ 0 δ ΕΥ « 4 : 4 δ᾽ 

ποιητῇ; Οστις εἰπεν, Οὐδιὴ. ἑκὼν πονηρὸς, οὗ 
2) , 3 " 3 «-»’ 5. ς ἢ 
οὐ γάδι τινος αἱ Δλλὰ τοι, ὦ «Σώκρατες, εὖ ἡ παλαιὰ πα- 
ρουμία ἔχει, ὅτι πολλὰ ψεύδονται ἀοιδοί. Θαυμάζοιμ᾽ 

ἂν εἰ τοῦτό γε ἐψεύσατο οὗτος ἀοιδός. ἐπεὶ εἴσοι σχο- 
λὴ ἐστιν, ἐπισκεψώμεθα αὐτὸν, εἴτε ψευδῇ εἴτε ἄλη- 

»“ ᾿ 2 4 ᾽ ςο »ν 

ϑὴ λέγει. ᾿Ἰλλὰ σχολή. Φέρε δὴ, πότερον ἡγῇ δίκαις 
ΚΥ 2“. 39 »“Σ:}3]3ο ᾽ 2 οἷᾧ 2» Ἷ 

0» εἶναι ψεύδεσθαι, ἢ ἀληϑῆ λέγειν; “λῃθῆ, 5 
ἱεύδισθαι ἄρα ἄδικον. ἹΝᾳΐ, Πύτερον δὲ καὶ ἔξα- 

Ῥυχτ. Το ὙΠΠ|:. [6 
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-- ε -Ὁ ." δ; ΤῊ “7 ΕῚ 

πατὰν ἡγῇ δίκαιον, ἢ μὴ ἐξαπατᾷν; Μη ἐξαπωτᾷν. 
ν - 2 ΡΥ " 

δήπου. ᾿Εξαπατᾷν ἄρα ἄδικον. ναί. 1 δὲ; βλά- 
ῶν 3 -Ὁ 2 - 

πτειν δίκαιον, 1 ὠφελεῖν; “)ῳ ελεῖν, Βλάπτειν ἄρα 
Ἷ] τι 5.5: γ᾽ 2 “- 4, 

ἄδικον. Ναΐ, στιν ἄρα ἀληϑῆὴ μὲν λέγει», χαὶ μὴ 
- 5 Ὁ ὙΣ 

ἐξαπατᾷν, καὶ ὠφελεῖν, δίκαιον" ψεύδεσθαι δὲ καὶ 
5}: 3) 

βλάπτειν καὶ ἐξαπατᾶν, ἄδικον. Ιναὺ μὰ Ζἰα σφό- 
5 ν 3 »“ο᾿ 3 

δορὰ γε. Π καὶ τοὺς πολεμέους; Οὐδαμῶς. ᾿Αλλὰ 
4 2 - ᾿ ᾽ 

λάπτειν δίκαιον τοὺς πολεμίους, ὠφελεὶν δὲ ἀδι- μ ᾽ 
- 2 » Ν -Ὁ 

ΚοΡ; ναί, Οὐκοῦν καὶ ἐξαπατῶντας δίκαιον βλά- 
γῇ 1 ΠΑ ΣΥΣ πῷ ΝΑΙ 2, Γι δέ Υ̓ 

πιτειν τοὺς πολεμίους; Πῶς γὰρ οὔ; “«ἰἱ δέ; ψεὺ- 
) ͵ ) - 32 2 

δεσϑαι, ἵνα ἐξαπατῶμεν καὶ βλάπτωμεν αὐτοὺς, οὐ 
Ἔ ᾿ 3 5 ΕΥ 

δίκαιον; ΙΝαΐ. Τί δὲ; τοὺς φίλους οὔκ ὠφελεὶν 
᾿ - ἘΞ δ “ 

φῃς δίκαιον εἶναι; Ἔγωγε. Πότερον μὴ ἐξαπατῶν- 
ἷς 2. ΕΝ “ ῊΦ ἃ Ἶ Υ͂ ΨἉ᾽ Ὁ ’ ν Ἃ 

τας, ἢ ἐξαπατῶντας ἔπ ἀκρελείᾳ τῇ ἔκείγων; Καὶ 
-οοσ 3. 3 γω οἷ΄Ὃ’ ι Ψ 

ἐξαποτῶντας νὴ “22α. .41λ ἐξαπατῶντας μὲν δίκαιον 
3] 3 " ε ΄ ͵ , ᾿ 
ἄρα ὠφελεῖν, οὐ μέντοι ψευδομένους γέ. ἢ καὶ ψευ- 
δομένους; Καὶ ψευδομένους δίκαιον. Ἔστιν ἄρα μένους; ψ μένους 9». Ὁ ρα, 
«Ἡ » 9 “τη 

ὡς ἔοικε, ψεὺύδεσϑαί τε καὶ ἀληϑῆ λέγειν, δίκαιον 
νῦς ἊΣ --ῸΝ ΠΝ τ τ - Χ δὲ - καὶ ἀδικον. Ἱναΐ, Καὶ μὴ ἐξαπατᾷν καὶ ἐξατιατᾷν, 

’ ΠΩ Ὑ ͵᾽ Ὁ ᾿ ς 2» ᾿ 

δίκαιον καὶ ἄδικον. Ιναΐ. Ταῦτα δὴ, ὡς ἔοικε, πειὰγν- 
-Ὁ 2! Ἃ 2) . 

τὰ τὸ τοιαῦτα ὄντα, καὶ δίκαια καὶ ἀδικά ἐστιν. 
83] ,. ,ὔ 2 . ᾿ 2} 

ἔμοιγε φυένεται. “ἤκουε δὴ" ὀφϑαλμὸν ἐγὼ ἔχω δδ- 
᾿ 1.2 Π ῳ Ἃ ς- “ Ἅ] 

ξιὸν καὶ ἀριστερὸν ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι ἀνϑρωποι; 
-- - - 9 

Ἱνγαί. ἸϊΠυκτῆρα δεξιὸν καὶ ἀριστερόν; Πάγυ γε. 
"»-- 2 , - 3 ) 

Καὶ χεῖρα δεξιὰν καὶ ἀριστεράν; Ναὶ, Οὐκοῦν, ἐπει- 
2 ξῷ ἢ Π ᾿ , υ 

δὴ τὰ αὐτὰ ὀνομάζων, τὰ μὲν, δεξιὰ φὴς εἶναι, τὰ 
δὲ ἀριστερὰ, τῶν ἐμῶν, εἴ σε ἐγὼ ἐροίμην ὁπότερα, 
τ 5.,.ἢ , “ ῳ ᾿ ω ΕῚ 

ἀρ᾽ ἂν ἔχοις εἰπεῖν ὅτι τὰ μὲν πρὸς τοῦ δεξιώ ἐστι, 
Υ̓͂ ΩΣ ἘΣ ᾽΄ 2 ᾿ ἌΎΥΟΝ -- 

τὰ δὲ πρὸς τοῦ. ἀριστερά; Ιναΐ, ᾿1ϑι δὴ καὶ ἐκεῖ. 
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. ᾿ ᾿ 3 Ὶ 9 γῃ ᾿ δί , εῚ 

ἐπειδὴ τὰ αὐτὰ ὀνομάζων, τὰ μεν, δίκαια φὴς 8(- 
᾿ ᾿ Ἱ , - , 

ναι, τοὶ δὲ, ἄδικα, ἔχεις εἰπεῖν ὅπότερα τὸ δίκαια, 
6 [ ψ 9} 3 . ᾿ ᾿ »Ὃ᾽7» ΡῚ καὶ ὁπότερα τὰ ἀδικα; Ἐμοὶ μὲν τοίνυν δοκεῖ, ἐν 

μὲν τῷ δέοντι καὶ τῷ καιρῷ ἕκαστα τούτων γιγγό- 
, 6} ) : - ᾽ , 2) 

μενα, δίκαια εἰναι" ἔν δὲ τῷ μὴ δέοντι, ἀδικα. Κα- 
ΠΩ " - ς Π 2) 2 - , 

λῶς γὲ σοι δοκοῦν. Ὃ μὲν ἀρα ἔν τῷ δέοντι ἕκαστῶ 
“- »"» ε ᾿ ᾿ Ὁ 

τοὑτων ποιῶν, δίκαια ποιεῖ" ὃ δὲ μὴ ἐν τῷ δέοντι, 
ἄδικα. Ιναὲ, Οὐκοῦν ὁ μὲν τὰ δίκαια ποιῶν, δί- 
καιος; ὃ δὲ τάδικα, ἄδικος; Ἔστι ταῦτα. Τ ς οὖ» 

ὁ ἐν τῷ δέοντι καιρῷ οἱόστε τέμνειν καὶ καίειν καὶ 
5 Π ες 2 Π ο ) Υ̓ ν ἊΨ ᾿ Γ 

ἐσχναΐίνει»; Ὃ τατρός. Ὅτι ἐπίσταται; ἢ δὲ ἀλλό 
ο ΡΝ ἢ ᾿ Ὁ ᾿ , 

τι; Ὅτι ἐπέσταται. Τίς δ᾽ ἐν τῷ δέοντι σκάπτειν 
Χο Στ εν Ν 5ῈΣ: ΤήΡ, ς ΄ ῳ 

καὶ ἀροῦν καὶ φυτεύειν οἱόστε; Ὁ γεωργός, Ὁτι 
ΕἸ 23 ὦ 2] [᾿ Σ Γ δι, Ὁ Ἃ 

ἐπέσταται; ἢ οτι οὐ; τι ἐπίσταται. Οὐκοῦν καὶ 
κω τ ᾿ τ , 

τἄλλα οὕτως; ὃ μὲν ἐπιστάμενος, οἱόστε τὰ δέοντα 
ποιεῖν ἐστι, καὶ ἐν τῷ δέο»εικαὶ ἐν τῷ καιρῷ; ὃ δὲ μὴ 
ἐπιστάμενος, οὔ; Οὕτω. Καὶ ψεύδεσϑαι ἄρα καὶ ἐξα- 
πατᾷν, καὶ ὠφελεῖ ἵγ, ὁ μὲν ἐπιστάμενος, οἱόστε ποιεῖν 
ἕκαστα τοὑτων ἐν τῷ δέοντι καὶ τῷ καιρῷ" ὁ δὲ μὴ ἐπι- 

" ὦ ᾿ ’ « , »“᾿ ΄- " 

στάμενος, οὐ. Δληϑὴ λέγεις. Ὃ δέγε ταῦτα ποιῶν ἔν 
- ᾿ ΕΙΣ ᾿ ᾽ Ὁ 

τῷ δέοντι, δίκαιος. Ἱγαΐί, 4]. ἐπιστήμην δὲ γε ταῦ- 
“ δῳ 2) 3 , 

τὰ ποιεῖ. Πῶς δ᾽ οὔ; ΖΔ, ἐπιστήμην ἄρα δίκαιος, 
« ’ -,} ΡῚ -3 - Φ' ΄-} : νι. , 
ὁ δίκαιος. Ινχαΐ, Οὐκοῦν ὃ ἄδικος, διὰ τὸ ἐναντίον 
χ ὃ 2 ἴμεν ὃ ἢ , ς δὲ δί ἀδικός ἐστι τῷ δικαίῳ; Φαίνεται. Ὃ δὲ δίκαιος, 
διὰ σοφίαν δίκαιος. ναί. “ι ἀμαϑίαν ἄρα ὁ ἀδι- 

2 3). Υ͂ ͵ Μ εἰ ᾿ ς Υ 

τος, ἀδικος. Εοικε. Ιζινδυνεύει ἀρὰ ὁ μὲν οἵ πρό- 
ς» ᾿ ν [Δ] 

γονοι ἡμῖν κατέλιπον σοφέαν, δικαιοούνη εἰναι" 
πὴ “ 2)4. ΙΣ 

δὲ ἀμαϑίαν, τοῦτο δὲ ἀδικέα. Ἔοικεν. Εκόντες δὰ 
ΓΊ 9 “Ὁ ᾽ « Ε ε Ἂ "ν Ν “᾿ 

μαῦεες δισὴν οὐ ἀγώρωποι, ἢ ἀχογτες, «ἔχοντες. 

Ω Δ 
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ἄκοντες ἄρα, καὶ ἄδικοι. Φαΐνεται. Οἱ δὲ ἀδικοι, 
πονηροί, [ΙΝαΐ. “Ἄκοντες ἄρα πονηροὶ καὶ ἄδικοι. 
Παντάπασι μὲν οὗν. “αὶ δὲ τὸ ἄδικοι εἶναι ἀδι- 
κοῦσι. ναί, Ζηὰ τὸ ἀκούσιον ἄρα, Πάνυ γε. Οὐ 
μὲν δὴ διὰ τὸ ἀκούσιόν γε τὸ ἑχούσιον γίγνεται. Οὐ 
γὰρ οὖν. Διὰ δὲ τὸ ἄδικον εἶναι τὸ ἀδικεῖν γίγνε- 

ται. Ναί. Τὸ δὲ ἄδικον, ἀχούσιον. ἀκούσιον. ἴ4- 

κοντὲς ἄρα ἀδικοῦσι, καὶ ἄδικοι εἰσὺὴ καὶ πονηροί. 
ἄκοντες, ὡς γε φαίνεται. Οὐκ ἄρα ἐψεύσατο τοῦτό 
γε ἀοιδός. Οὐκ ξοικεν. 
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ΠΕΡ ΑΡΕΤΗΣ 

ΕΟ ΦΥΞΑΤΟΝ 

ΑΙ ΦΉΥΘΙΟΣ ΝΟΘΕΥΘΜΈΕΈΝΝΟΣ. 

ν᾿ ε ᾽ 3 

“47ΡΑ διδακτόν ἐστιν ἡ ἀρετὴ; ἢ οὗ διδακτὸν, ἀλ- 
λὰ φύσει οἵ ἀγαϑοὶ γίγνονται ἄνδρες, ἢ ἄλλῳ τινὶ 
τρόπῳ; Οὐκ ἔχω εἰπεῖν ἐν τῷ ππαδόνθ ἢ ὦ Σώκρα- 

τες. ᾿Αλλὰ ὧδε σκεψώμεθα αὐτό. φέρε, εἴτις βοὺ- 
λοιτο ταύτην τὴν ἀρετὴν γεγέσϑαι ἀγαϑὺς ἢ ἄγα- 
ϑοί εἰσιν οἵ σοφοὶ μάγειροι, πόϑεν ἂν γένοιτο; 
Ζ4]ηλονότι εἰ παρὰ τῶν ἀγαϑῶν μαγείρων μάϑοι, 

᾿ 3 ΌΣ 3 

Τί δὲ; εἰ βούλοιτο ἀγαϑὸς γίγνεσθαι ἰατρὸς, παρὰ 
τἶνα ἂν ἐλϑὼν γένοιτο ἀγαϑὸς ἰατρός; “]ἢλον δὴ 
Γ᾿ ᾿ ζὺ 5] -»“-ο’ 3 -ΣΤΟ 5» ΠῚ [ 

οτι παρὰ τῶν ἀγαϑῶν τινα Ἰατρῶν. Εἰ δὲ ταύτην 
Ε ΕῚ ΠῚ 3 ε Δ Ι εἰ τὰ ε; ε 

τὴν ἀρετὴν ἀγαϑὸς βούλοιτο γενέσθαι ἡνπερ οἵ σο- 
φοὶ τέκτονες; Παρὼ τῶν τεκτόνων. Εἰ δὲ ταύτην 

, 5» . [ 3 ἢ , ωῳ ε 

τὴν ἀρετὴν βουληϑείη ἀγαϑὸς γενέσθαι, ηἡνπερ οὗ 
3) εἰν ρα ᾽ Ν ΝΝ -" προ ν 
ἀνδρες οἱ ἀγαϑοί τὲ καὶ σοφοὶ, ποῖ χρὴ ἐλθόντα 
μαϑεῖν; Οἰμαι μὲν καὶ ταύτην, εἴπερ μαϑητός ἐστι, 

4 - 3 “ “Ὁ ϑ ἮΝ ’ ᾿ 2!) 

παρὰ τῶν ἀνδρῶν τῶν ἀγαϑῶν. πόϑεν γὰρ ἀλλο. 
ϑὲν; Φέρε δὴ, τίνες ἡμῖν ἀνδρες ἀγαϑοὶ γεγόνω“ 

ψ σιν; ἵνα σκεψώμεϑα εἰ οὗτοι εἰσὶν οἵ τοὺς ἀγα» 
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ϑοὺς ποιοῦντες Θουκυδίδης καὶ Θεμιστοκλῆς καὶ 
Π 5. Υ Υ͂ «. ς , ᾿ 

“ριστείδης καὶ Περικλῆς. Τούτων οὖν ἑκάστου ἔχο: ὦ 
, ἂν “-Ὁ 3 ΒΥ 2 ι ᾿ 

μὲν διδάσκαλον» εἰπεῖν; Οὐκ ἔχομεν" οὐ γὰρ λέγε- 
Ἴ , " 2. -ω ᾿ } ΩΣ 

ται. Τί δὲ; μαϑητὴν, ἢ τῶν ξένων τινὶ ἢ τῶν πο- 
» ν 5) ϑ ΠῚ ω ο 

λιτῶν, ἢ ἀλλον, ἐλεύϑερον ἢ δοῦλον, ὅστις αἰτίαν 
5, ᾿ νι Υ͂ « { ᾽ Ἁ 3 ι 

ἔχεν διὰ τὴν τούτων ὁμιλίαν σοφός τὸ καὶ ἀγαϑὸς 
’ ᾿ ΩΝ , 3 ὁ π 5 γεγονέναι; Οὐδὲ τοῦτο λέγεται. .41λλ᾽ ἀρα μὴ ἐφϑό- 

γουν μεταδιδόναν τῆς ἀρετῆς τοῖς ἄλλοις ἀνϑρώ- 
Τ Ε΄ “ἦ « ΝῚ 2 - 

ποις; 1 άγα. ρα ἵνα μὴ ἀντέτεχνον αὐτοῖς γίγνοιν- 
ο ε 5 ᾿ 

το, ωσπὲρ οὗ μαγειροΐ τὲ καὶ τατροὶ καὶ τέκτογες 
.-»" ' Ὁ 2 “ ᾿ 

φρονοῦσιν; οὐ γὼρ λυσιτελεῖ αὐτοῖς πολλοὺς ἄντι- 

τέχνους γίγνεσθαι, οὐδὲ οἰκεῖν ἐν πολλοῖς αὐτοῖς 
«- Π -- 3 1 ει Ἁ -- 3 Υ͂ - ΝῚ “Ὁ 

ὁμοίοις. ἀρ οὖν οὕτω καὶ τοῖς ἀνδράσι τοῖς ἀγαϑοῖς 
2 - Σ ς Γ 5. .- 3 ΓῸ ΕΣ 3 δ 

οὐ λυσιτελεὶ ἐν ὁμοίοις αὐτοῖς οἰκεῖν; Ισως. Εἰσε 
᾿ 3 Ξ ΒΞ 

δὲ οἱ αὐτοὶ οὐχὶ ἀγαϑοί τε καὶ δίκαιοι; Ἱγαί. Ἔστιν 
ΕἾ « -Ὁ ι 2 9 - 3 -Ὁ 5 ᾿ 

οὖν οτῳ λυσιτελεὶ μὴ ἐν ἀγαϑοὶς οὐκεῖν ἀνδράσιν, 
ἄπ τς Ὴ ἐὸν - ΝΣ ἢ - Ὁ ΕΥ̓ 54ςν -Ἄ 2 
ἀλλ ἐν κακοῖς; Οὐκ ἔχω εἰπεῖν. “410 οὐν οὐδὲ τοῦτ 

ἔχεις εἰπεῖν, πότερον ἔργον ἐστὶ, τῶν μὲν ἀγαϑῶν, 
»Ξ-ο»-" . - δ, -- ΡῚ 

βλάπτειν, τῶν δὲ κακῶν, ὠφελεῖν; ἢ τοὐναντίον; 
3 , ς ᾿ 5 Ἀ υυϑἢ 3 - ε τ Τοὐναντίον. Οἱ μὲν ἀγαϑοὶ ἄρα ὠφελοῦσιν, οὗ δὲ 

ΞΣ τς ΕΊ [9] 

κακοὶ βλάπτουσι; Ναί. Ἔστιν οὖν ὅστις βούλεταῦ 
.“« »" 2 2 Ε 

βλάπτεσθαι μᾶλλον ἢ ὠφελεῖσϑαι; Οὐ πάνυ, Οὐδεὶς 
Ε. ᾿ “-ὥΔ ΕῚ -οΟ -“᾿’ 9.) "-Ὁ 

ἀρα βούλεται ἐν πονηροῖς οἱπεεὴν μᾶλλον ἢ ἐν χρηστοῖς. 
Ὁ -ὦ κ “Ὁ - Ἵ 

Οὕτως. Οὐδεὶς ἄρα φϑονεῖ τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν ἀλ- 
᾿ ες ς- - “- » λῳ, ὥστε ἀγαϑὸν καὶ ὅμοιον ἑχυτῷ ποιῆσαι. Οὔκ- 

ουν φαίΐνεταί γε δὴ ἐκ τοῦ λόγου. “ἀκήκοας οὖν ὅτε 
- Η » { 2 

Θεμιστοκλεὶ Κλἀεόφαντος υἱὸς ἐγένετο; κήκοα. 
3 »- 9 ι “ Ὁ 

Οὐκοῦν δηλονότι οὐδὲ τῷ υἱεῖ ξφϑόνει ὡς βελτίστω 
’ - ο« Φῳ 2 5 ο 3» 

γενέσθαι ὃ Θεμιστοκλῆς" οὁσγὲ ἄλλῳ οὐδεγνὲ, εἴπερ 
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ἦν ἀγαθός" ἣν δὲ, ὡς φαμέν. ἹΝαὶ, Οἶσϑα οὖν, ὅτι 
Θεμιστοκλῆς τὸν υἱὸν ἱππέα μὲν ἐδιδάξατο σοφὸν 
εἶναι καὶ ἀγαδόν. ἐπέβαινε γοῦν ἐπὶ τὸν ἵππον ὃρς 
ϑὸς ἑστηκὼς, καὶ ἠκόντιζεν ἀπὸ τῶν ἵππων ὀρϑὸς, 
καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ ϑαυμάσια εἰργάζετο" καὶ ἄλλο 
πολλὰ ἐδίδαξε, καὶ ἐποίησε σοφὸν, ὅσα διδασκά- 

λων ἄγαϑῶν εἴχετο. ἢ ταῦτα οὐκ ἀκήκοας τῶν πρε- 
σβυτέρων; “Ἱκήκοα, Οὐκ ἄρα τὴν φύσιν γὲ τις τοῦ 
υἱοῦ αὐτοῦ αἰτιάσαιτ᾽ ἂν κακὴν εἶναι. Οὐκ ἄν οὖν 
δικαίως γε, ἐξ ὧν σὺ λέγεις. τὸ δὲ, ὡς Κλεύφαντος, 

ὗ Θεμάστρκάξους υἱὸς, ἀνὴρ ἀγαϑὸς καὶ σοφὸς ἐ ἐγὲς 
γξτο, ὅπερ ὅ πατὴρ αὐτοῦ ἣν σοφὸς, ἤδη τοῦτο 
ἤκουσος ἢ νεωτέρου ἢ πρεσβυτέρου; Οὐκ ἤκουσα. 

αφ οὖν ταῦτα μὲν οἰόμεϑα βούλεσϑαι. αὐτὸν τὸν 

ἑαυτοῦ υἱὸν παιδεῦσαι" ἣν δὲ αὐτὸς σριρίαν ἦν σο- 
φὸς, μηδὲν βελτίω αὐτὸν ποιῆσαι τῶν )γεύτδιδῳ μη: 

δεγὸς, εἰπερ διδακτὸν ἣν ἡ ἀρετὴ; Οὔκουν εἰκός 78ν 

Οὗτος μὲν δή σοι τοιοῦτος διδάσκαλος ἀρετῆς, ὃς 

ὑπεῖπες. ἄλλον δὲ δὴ σκεψώμεθα :Ἁριστείδην, ὃν 

ἔϑρεψε μὲν τὸν “υσίμαχον, ἐπαίδευσε δὲ κάλλιστα 
᾿ϑηναίων, ὅσα διδασκάλων εἴχετο ἄνδρα δὲ οὐδε- 
γὸς βελτίω ἐποίησε. τοῦτο γὰρ καὶ σὺ καὶ ἐγὼ εἴδο- 
μὲν, καὶ συγεγεγόμε εϑα. Ναὶ. Οἶσθα οὖν ὅτι 71ε- 

ΟἩἐῆς, αὖ ἔϑρεψε Πάραλον καὶ Ξάνθιππον: ὧν καὶ 

σὺ μοὶ δοκεῖς τοῦ ἑτέρου ἐρασθῆναι. τούτους μέγ- 
τοι, ὡς καὶ σὺ οἶσϑα, ἱππέας μὲν ἐδίδαξεν οὐδενὸρ 

χείρους ᾿Ἰϑηναέων" καὶ μουσικὴν, καὶ τὴν ἄλλην 
ἀγωνίαν, καὶ τἄλλα ἐπαίδευσεν, ὅσα τέχνῃ διδά- 
σκονται, οὐδεγὸς χείρους" ἀγαϑοὺς δὲ ἄρα ἄνδρας 
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οὖκ ἐβούλετο ποιῆσαι; ᾿4λλ᾽ ἴσως ἂν ἐγένοντο, ὦ 
Σώκρατες, εἰ μὴ γέον ὄντες ἐτελεύτησαν. Σὺ μὲν 
εἰκότως βοηϑεῖς τοῖς παιδικοῖς" Περικλῆς δὲ ἐκεί- 

γους, εἴπερ διδακτὸν ἣν ἢ ἀφετὴ, καὶ οἱόστ᾽ ἢν ἄγα- 
ϑοὺς ὦ νὴ πολὺ πρότερον ἂν ἘΠῚ αὑτοῦ ἀρετὴν 

συφοὺς ἐποέησεν, ἢ μουσικὴν καὶ ἀγωνίαν. ἀλλὰ 
μὴ οὐκ ἢ διδακτόν. ἐπεὶ Θουκυδίδης αὖ δύο υἱεῖς 

ἔϑρειννε, Ιελησίαν καὶ Στέφανον" ὑπὲρ ὧν σὺ οὐκ 

ἂν ἔχοις εἰπεῖν, ἅπερ ὑπὲρ τῶν ΠῚ τῶν. 

τούτων γὰρ δὴ καὶ σὺ οἶσϑα τόν γ ἕτερον μέχρι γὴ- 
φως βιοῦντα, τὸν δ᾽ ἕτερον, πόῤῥω πάνυ. καὶ μὴν 
καὶ τούτων ὃ πατὴρ ἐπαίδευσε τά τε ἄλλα εὖ, καὶ 
ἐπάλαισαν καλλιστα ϑηναίων. τὸν μὲν γὰρ ,3ὰ»- 
Θϑίᾳ ἔδωκε, τὸν δὲ Εὐδώρον οὗτοι δὲ που ἐδόκουν 

καλλ ιστα τῶν τότε παλαίειν. Ἰγαΐ, Οὐκοῦν δηλογότι 

οὗτος οὐκ ἄν ποτε οἷ μὲν ἔδει δαπανώμενον διδά- 

σχξ εν, ταῦτα μὲν ἐδίδαξε τοὺς παῖδας τοὺς ἑαυτοῦ; 

οἱ δ᾽ οὐδὲν ἔδει ἀναλώσαντα, ἀγαϑοὺς ἄνδρας ’ ποιῆ- 

σαι, τοῦτο δὲ οὐκ ἂν ἐδίδαξεν, εἰ διδακτὸν ἣν; Εἰ- 

κός γε. ᾿Ιλλὰ γώρ ἴσως ὃ Θουκυδίδης φαῦλος ἢν, 

καὶ οὐχὶ ἦσαν αὐτῷ πλεῖστοι φίλοι ᾿᾿ϑηναίων καὶ 
τῶν συμμάχων. καὶ οἰκίας ἦν μεγάλης, καὶ ἐδύνατο 
μέγα ἐν τῇ πόλει καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις “Ἕλλησιν. ὥστ᾽ 
εἴπερ ἢν τοῦτο διδακτὸν, ἐξεῦρεν ἂν ὅστις αὐτῷ ἔμελ- 

λὲ τοὺς υἱεῖς ἀγαϑοὺς ποιήσειν, ἢ τῶν ἐπιχωρίων ἢ 
τῶν ξένων, εἰ αὐτὸς μὴ ἐσχόλαξε, δι τὴν τῆς σιό 
λεῶως ἐπιμέλ ειαν. ἀλλὰ γὰρ, ὦ ἑταῖρε, μὴ οὐκ ἢ διδὰ- 

τὸν ἢ ἀρετή. Οὔκ, ἴσως. ἀλλὰ δὴ, εἰ μὴ διδακτόν 
ἔστιν, ἀρὰ φύσει φύονται οἵ ἀγαϑοΐ; καὶ τοῦτο τῇ 
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δέ πη σκοποῦντες, ἔσως ἂν εὕροιμεν. φέρε γάρ' εἰσὶν 
ἡμῖν φύσεις ὕτπων ἀγαϑῶν; Εἰσίν. Οὐκοῦν εἰσι τι- 
γὲς ἀνϑρῶώποι τέχνην ἔχοντες, ἢ τὰς τῶν ἵππων τῶν 
ἂἀγαϑῶν φύσεις γινώσκουσι; ; καὶ κατὺ τὸ σῶμα πρὸς 

δρόμον, καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν, οἵτινές τε ϑυμοειδεῖς 
καὶ ἄϑυμοι; - Ναί, Τίς οὖν αὕτη ῇ τέχνη ; ὃ ἔστι τί ὅνο- 

μα αὐτῇ; ἹΠππική. Οὐκοῦν καὶ περὶ τοὺς κύνας ὡσαὺῦ- 

τως ἐστί τις τέχνη, ἡ τὰς ἀγαϑὰς καὶ τὰς κακὲς φύ- 
σεις τῶν κυνῶν διακρένουσιν; Ἔστι. Τίς αὕτη; Ἢ 

κυγηγετική. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ περὶ τὸ χρυσίον καὶ τὸ 
ἀργύριον εἰσὶν ἡμῖν δοκιμασταὶ, οἵτινες ὁρῶντες κρί- 

ψαῦσι τό, τὸ βέλτιον καὶ τὸ χεῖρον; Εἰσί. Τίνας οὖν 

᾿φούτους καλεῖς; “ἀργυρογνώμονας. Καὶ μὴν οἵ παι- 
δοτρίβαι γιγνώσκουσι, σκοπούμενον τὰς φύσεις τὰς 
τῶν σωμάτων τῶν ἀνϑρώπων, ὁποϊαἐτε χφησταὶ, καὶ 
ὁποῖαι μὴ, πρὸς ἑκάστους τῶν πόνων, καὶ τῶν πρε- 
᾿σβυτέρων καὶ νέων ὅσα μέλλει τῶν σωμάτων ἄξια λό- 
[πὸν ἔσεσϑαι καὶ ἐν οἷς ἐσιν ἐλπὶς πολλὴ τὰ ἔργα, 
ὅσα σώματος ἔχεται, εὖ ἀπεργάσασϑοι. “Ἔστι ταῦτα. 
Πότερον οὖν σπουδαιότερόν ἐστι ταῖς πόλεσιν ἵ ἵπ- 
' ποὺ καὶ κύνες ἀγαϑοὶ, καὶ τἄλλα τι τοιαῦτα, ἢ) ἀν- 

᾿ δρες ἀγαϑοί; Ἄνδρες ἀγαϑοί. Τί οὖν; οἴει ἂν, εἴπερ 

Ε σαν φύσεις ἀγαϑαὶ πρὸς ἀρετὴν ἀνθρώπων, οὐκ ἂν 

π ἄντα μεμηχανῆσϑαι τοὺς ἀνθρώπους ὥστε διαγι- 
| γώσκειν αὐτάς; Εἰκός 2) Ἔχεις οὖν τινὰ εἰπεῖ» τέ- 

χνην, ἥτις ἐστὶν ἐπὶ ταῖς φύσεσι ταῖς τῶν ἀν δρῶν τῶν 
ἀγαϑῶν ἀποδεδειγμένη,ὥστε δὺν ασϑαι αὐτὰς κρίνειν; 
Οὐκἔ ἔχω. Καὶ μὲν δὴ: πλείοτου ἂν ἣν ἀξία, καὶ οἱ ἔχοντες 
αὐτὴν. οὗτοι γὰρ ἂν ἡμῖν ἀτέφαινον τῶν νέων τοὺς 
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» Ὶ 3) Ἐ “ 

μέλλοντας ἀγαϑοὺς ἔσεσϑαι, ἔτι παῖδας ὄντας " οὖς 

ἐν ἡμεῖς παραλιιβόντες ἐφ υλάττομεν ἐν ἀκροπόλει δη- 
39 -΄ΟΡ 

μοσίς, ὥσπερ τὸ ἀργύριον, καὶ μᾶλλόν τι, ἵνα μὴ τι 
δ τῶν δ᾿ ἡ γὺ ᾿ ᾿ ) Ϊ “ 7 3) ] 

φλαῦρον ἡμῖν πάϑοιεν, μήτε ἐν μάχῃ, μήτε ἐν ἀλλῳᾳ΄ 
ΝῚ ' ϑη.29 93 “ ἴω “ῳ ͵ 

μηδενὶ κινδύνῳ" ἀλλ ἀπέκειντο τῇ πόλει σωτῇρές τϑ 
Ν 3 " , ᾽ 3 ν ε “ Φ' ν νἢ 

καὶ εὐεργέται, ἐπειδὴ γε εἰς τὴν ἡλικίαν ἀφίκοιντο. 

Σλλὰ κινδυνεύει οὔτε φύσει οὔτε μαϑήσει ἢ ἀοετὴ ϑλλὰ φ μαϑήσει ἡ ἀρετὴ 
- χε, (Ὅ2 ’ »} 9 ΤΣ ΘΝ λ Φ κε 

1ο!ίς (χ»ι Θθωποὶς σου γύγνεο (0. οὶςς οὔυὐν α»», ὦ 0)" 
ο 2 

ἀρατεὲς, σοὶ δοκοῦσι γίγεεσθϑαι, εἰ μὴτε φύσει μήτα 
ιν» ᾿ Π 2. μρν 

μοϑήσει γίγνονται; τὸν ἄλλον τρόπον γίγνοιντ' ἂν 
᾿ 3 “,.Ἂ ς ᾿ 2 4 . -Ψ 

οὗ ἀγαϑοί; Οἶμαι μὲν οὐκ ἂν ῥαδίως αὐτὸ δηλωϑὴ- 

γαϑ" τοπάξω μὲν δὴ θεῖόν τι μάλιστα εἶναι τὸ κτῆ- 
μα, καὶ γ βευσθ να τοὺς ἀγαϑοὺς ὥσπερ οἱ θεῖοι 

τῶν μάντεων καὶ χρησμολόγοι. οὗτοι γῦ οὔτε φὺ- 

σει τοιοῦτοι γίγνονται, οὔτε τέχνῃ, ἀλλ᾽ ἐπιπνοία ἐπ᾿ 
- οὖ ’ - 3. 9 4᾿ τ ἃ 

τῶν" ϑεῶν γιγνόμενοι, τοιοῦτοι εἰσίν. οὕτω δὲ καὶ 
α΄ Ἢ ΄ 32 ἈΝ ἢ -Ὁ ς ᾿ 

οι ἀνδρες ον; ἀγοϑοι λέγουσι ταῖς πόλεσιν ξκάστοτϑξ 
Ὁ. Ω ἰ Ἃ ι 32» ΕῚ 4) ο, 

τὰ ἐποβησήμενο καὶ τὰ βελδοντει ἐσεσϑαιν, ἐκ ϑεοῦ 

δπιεπνοίας πολὺ μᾶλλον καὶ ἐναργέστερον ἢ ἢ οἱ χρητ᾿ 

σμῳδοΐ. λέγουσι γάρ που καὶ αἵ γυναῖκες, ὅτι Θεῖος 
Σ᾿ ᾿ Β ν , [:] ᾿ | 

ἀνὴρ οὗτός ἐστι" κοὶ “ακεδαιμόνιοι, ὅταν τενοὶ μὲ- 
κω } αὖ »ο΄Ἣω 2) ΝΥ 5 

γΡλύπον πῦϊις ἐπαινῶσι͵ θεῖον ἄνδρα φασὶν εἶναι. πολ- 
λαχοῦ δὲ καὶ Ὅμηρος τῷ αὐτῷ τούτῳ καταχρῆται, 

ταὶ οὗ ἄλλοι ποιηταί. καὶ ὅταν βούληται ϑεὸς εὖ 
σιρᾶξαι πόλιν, ἄγδρας ἀγαϑοὺς ἐνεποίησεν. ὅταν δὲ 

" »"Ἵ ) - 4 21) 

ἐελλη κακῶς πράξειν πόλις, ἐξεῖλε τοὺς ἀνδρας τοὺ 
ἢ , - 

2 " 2 ΐ Ὁ ’ Εἰ ’ ω » 

ἀγαδϑοὺς ἕξ ταύτης τῆς πόλεως ὁ θεός. οὔτοῖς ξρικὲν ᾿ ἤ - 
2 ᾽ Σ Μ“ Π 3 ᾿ ϑη τ ’ , 

οὔτε διδακτὸν εἶναι, οὔτε φύσει ἀρετὴ, ἀλλὰ θείᾳ, 
μοίρᾳ παραχγέγγεσϑαι κτωμένοις, 
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ΙΠΜΟΖΟΚΟΣ 
Ὴ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ͂ ΣΥΜΒΟΤΑΞΠΥΕΣΘΑΙ͂ 
ΘΙΆΑΜΟΓΟΣ ΝΟΘΕΥΟΜΕΝΟΣ. 

Χμ δὴ κελεύεις με, ὦ Δημόδοκε, ξυμβουλεύειν 
ὕμϊν περὸὲ ὧν ξυνέρχεσϑε βουλευσόμενοι" ἐμοὶ δὲ 
σχοπεοῖσθαν ἐπέρχεται τί ποτε δύναται ἡ ξύνοδος 
ὑμῶν», καὶ ἡ τῶν οἰομένων ξυμϑουλεύειν ὑμῖν προ- 

ϑυμία, καὶ ἡ ψῆφος ἣν φέρειν ἕκαστος ὑμῶν δια- 
γοεῖται. τοῦτο μὲν γὰρ, εἰ ι ἢ ἔστιν ὀρϑῶς καὶ ἐμ- 
σείρως ξυμβουλεύειν περὶ ὧν ἂν ξυγέρχησϑε βουλευ- 

σόμεγνοι, πῶς οὐ ἊΣ ἘΛΗ͂Ι ἐστι ξυνέρχεσϑαι βουλευ- 

σομένους περὶ ὧν ἔυ μβθουλεύειν οὐκ ἔστιν ὀρϑῶς; 

τοῦτο δὲ, εἰ μὲν ἐστιν ὀρϑῶς ξυμ, δουλεύειν καὶ τὰ 

πείρως περὶ τῶν τοιούτων, ἐπιστήμη δ᾽ ἀφ᾽ ἧς ἐστὲν 
ὀρϑῶς ξυμβουλεύειν περὶ τούτων μηδεμέα ἐστὶ, πῶς 
οὐκ ἄτοπον; εἰ δὲ τις ἐπιστήμη ἀφ᾽ ἧς ἐστὶ τὰ τοῖ- 
αὔτα ὁρό ϑῶς ξυμβουλεύειν, οὐκ ἀνάγκη καὶ ἐπιστα- 
μένους εἶναι τινὰς ξυμβουλεύειν ὀρϑῶς περὶ τῶν τοι- 
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οὗτων; ὄντων δὲ τινῶν ἐπισταμένων ξυμβουλεύειν" 
περὶ, ὧν ξυνέρχεσϑε βουλευσόμενοι, οὐκ ἀνάγκη ἐστὶ ἢ 

καὶ ὑμᾶς ἤτοι ἐπίστασϑαι περὶ τούτων ξυμβουλεὺ- 
εἰν, ἢ μὴ ἐπίστασθαι; ἢ τοὺς μὲν ἐπίστασθαι ὑμῶν, 
τοὺς δὲ μὴ ἐπίστασϑαι; Εἰ μὲν οὖν ἐπίστασϑεπαάν- 
τὲς; τί δεὶ ἔτι ὑμᾶς συνέρχεσϑαι βουλευσομένους ; 
ξυμβουλεύειν γὰρ ἱκανὸς ἕκαστος ὑμῶν. εἰ δ᾽ αὖ 
πάντες μὴ ἐπίστασϑε, πῶς ἂν δύνησϑε βουλεύεσθαι; 
ἢ τὲ ὑμῖν προὔς ου τῆς ξυνόδου ταύτης εἴη ἂν, μὴ 
πων ήτα κον γε βουλεύεσϑαι; εἰ δὲ οἱ μὲν ἐπίστανται, 
δ᾽ δὲ οὐκ ἐπιστάμενοι εἰσὶν ὑμῶν, οὕτοι δὲ ξυμβου- 
λῆς δέονται, εἰ ἄρα δυνατόν ἐστι ξυμβουλεύειν ἔμ 
φρονα ἄνδρα τοῖς ἀπείροις, ἱκανὸς δήπου ἐστὶ καὶ. 
εἷς ξυμβουλεῦσαν τοῖς ἐπισταμένοις ὑμῖν. ἢ οὐ ταὐ- 
τὰ οἱ ἐπιστάμενοι ξυμβουλεύουσι πάντες; ὥστ᾽ ἀκού- 
σαντας ὑμᾶς τούτου ἀπαλλάττεσθαι προσήκει. γνὺῦν» 

δ᾽ οὐ ποιεῖτε τοῦτο, ἀλλὰ βούλεσϑε πολλῶν ξυμβου- 
λευόντων ἀκούειν. οὐ γὰρ, ὑπολαμβάνετε εἰδέναι 
τοὺς ἐπιχειροῦντας ὑμῖν ξυμβουλεύειν, περὶ ὧν ἔμ 
βουλεύουσιν. εἰ γὰρ ὑπελαμβάνετε εἰδέναι τοὺς ξυμ- 
ἀν ττις ὑμῖν, ἑνὸς μόνου ἀκούσασιν ἐξήρκει ἂν 
ὑμῖν. τὸ οὖν ξυνέρχεσϑαι ἀκουσομένους μὴ εἰδότων, 
ὡς προὔργου τὶ ποιοῦντας, πῶς οὐκ ἄτοπόν ἐστι; 

καὶ περὶ μὲν τῆς ξυνόδου ὑμῶν ἀπορῶ ταύὑτῃ. περὲ 
δὲ τῆς τῶν οἰομένων ὑμῖν ξυμβουλεύειν προϑυμίας, 
ἐκεῖνο ἄπορον. εἰ μὲν γὼρ μὴ ταὐτὰ ξυμβουλεύουσι 
περὶ τῶν αὐτῶν ξυμβουλεύοντες, πῶς ἂν πάντες καα 

λῶς ξυμβουλεύοιεν, μὴ ξυμβουλεύοντες ἅ ξυμβου- 
λεύει ὃ ὁοϑῶς ξυμβουλεύων; ἢ πῶς οὐκ ἂν ἄτοπος 



περὶ ὧν ἀπείρως ἔχουσιν; οὐ γὰρ δὴ ἐ ἔμπειροι ὄντες 
προαιρήσονται ξυμβουλεύειν μὴ ὀρϑῶς. εἰ δ᾽ αὖ 
ταὐτὰ ξυμβουλεὺο υσι, τί δεῖ πάντας αὐτοὺς ξυμβου- 
λεύειν; εἷς: γὰρ αὐτὰν τὰ αὐτὰ ξυμβουλεύων, ἱκανὸς 
ἔσται. τὸ οὖν τοιαῦτα προϑυμεῖσϑαι ἃ οὐδὲν προῦρ- 
7γου ἂν γένοιτο, πῶς οὐ γελοῖον; . οἴτε οὖν ἧ τῶν 
ἀπείρων προϑυμία οὐκ ἂν ἄτοπος εἴη, τοιαύτη γε 
οὖσα, οὔτε οἱ ἕμφρονες ἂν τοιαῦτα προῦ υμηϑεῖεν" 
εἰδότες ὅτι καὶ εἷς τις αὐτῶν τὸ αὐτὸ πράξει, ξυμ- 
βο υλεύων γε ὡς προσήκει. ὥστε πὼς οὐ γελοία ἐστὶν 

ἡ προϑυμία τῶν οἰομένων ὑμῖν ξυμβουλεύειν, οὐ 
δύναμαι εὑρεῖν. τὸ δὲ περὶ τῆς ψήφου ἧς φέρειν 
διανοεῖσϑε, τί δύναται, ἀπορῶ μάλιστα. πότερον 

γὰρ τοὺς εἰδότας ξυμβουλεύειν κρίνετε; ἀλλ᾽ οὐ πλεί- 
ονες ἑγὸς ξυμβουλεύσουσιν, οὐδὲ ἄλλως καὶ ἄλλως 

περὶ τοῦ αὐτοῦ. ὥστε περὲὴ τούτων τὴν ψῆφον φέρειν 
ὑμᾶς οὐ δεήσει. ἀλλὰ τοὺς ἀπείρους καὶ ὡς μὴ δεῖ 

ξυμβουλεύοντοας κρίνετε; ἢ τοῖς τοιούτοις ὡς μαινο- 

μένοις οὐκ ἐπιτρέπειν ξυμβουλεύειν προσήκει; εἶ δὲ 
μήτε τοὺς ἐμπείρους μὴτε τοὺς ἀπείρους κρινεῖτε, 
«ἰγὰας κρινεῖτε; ; ἀρχὴν δὲ τὶ δεῖ πάντως ἄλλους ξυμ- 

βουλεύειν ὑμῖν, εἴπερ κρίνειν τὰ τοιαῦτα ἱκανοΐ 
ἐστε; εἰ δ᾽ οὖν μὴ ἐστὲ ἱκανοὶ, τί καὶ δύνανται ὕ ὑμῖν 
αἵ ψῆφοι; ἢ πῶς οὐ γελοὶϊόν ἐστι, ξυνέρχεσθαι μὲν 

ὑμᾶς ξυμβουλευσομένους, ὡς δεομένους ξυμβουλίας, 
καὶ οὐχ ἱκανοὺς ὄντας αὐτοὺς; ξυνελϑόντας δὲ, οἷ- 

᾿εσϑαι δεῖν ψηφίζεσθαι ὡς κρίνειν ἱκαγοὺς ὄντας; 
φῦ γὰρ δὴ καϑ᾽ ἕνα μὲν ὄντες οὐκ οἴδατε, ξυνελϑ ὁγ- 

γε... πε δηθοῦο,.. Ὁ 99) 

εἰ ἢ προϑυμία τῶν προϑυμουμένων ξυμβουλεύειν 
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τες δὲ, φρόνιμοι γίγνεσθε οὐδ΄ αὖ ἰδίᾳ μὲν ἀπο-. 
ρεῖτε, ἐλθόντες δὲ εἰς τὸ αὐτὸ, οὐκέτι ἀπορεῖτε, ἀλλ᾽ 
ἱκανοὶ γίγνευϑε ξυνορῶν ποῖμ πρακτέα ἐστὶν ὑμῖν. 
καὶ ταῦτα, παρ᾿ οὐδενὸς μαϑόντες, οὐδ᾽ αὐτοὶ εὗ- 
ρόντες, ὅ ἐοτι δεινότατον ἁπάντων. οὐ γὰρ δὴ, μὴ 

δυνώμενοὶ )ξ ξυνορᾷν ἃ πρακτέον ἐστὶ, κρίνειν ἵκα- 
γοὶ ἔσεσϑε τὸν ὀρθῶς ἔι μβουλεύοντα περὶ τούτων 
ὑμῖν. οὐδ᾽ αὖ τοῖτό γε ἐρεῖ εἷς ὧν ὁ συμβουλεύων 
ὑμῖν, οὕτως ὑμᾶς διδάξειν ἃ πρακτέον ὑμῖν ἐστι, καὶ 
Ἀρϑεῖν τοὺς κακῶς καὶ μὴ ξυμβουλεύοντας ὑμῖν, οὔ- 

τως ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ καὶ ὄντας τοσούτους. τοῦτο δὲ 
ἐκείνου οὐδὲν ἧττον ἂν φανείη δεινὸν ὄν. εἰ δὲ μὴ ϑ᾽ 

ἢ ξύνοδος μήϑ᾽ ὃ συμβουλεύων ὑμῖν ἱκανοὺς κρίνειν. 
ποιεῖ ὑμᾶς, τίς χρεία τῶν ψήφων ἐστὴν ὑμῖν; ἢ πῶς. 

2 ) -:-ὦ Ἐπ͵᾿πς - - ξ΄ 

οὐκ ἐναντιοῦται ἡ ξύνοδος ὑμῶν ταῖς ψήφοις, καὶ α΄ 
ψῆφοι τῇ τῶν ξυμβουλευόντων ὑμῖν προϑυμίᾳ; ἢ 

μὲν γὰρ ξύνοδος ἐστὶν ὑμῶν, ὡς οὐχ ἱκανῶν ἀλλὰ 

ξυμβούλων δεομένων" αἱ δὲ ψῆφοι φέρονται, ὡς οὐ 
ξυμβούλων δεομένων, ἀλλὰ καὶ κρίνειν καὶ ξυμβου- 
λεύειν δυναμένων. καὶ ἡ μὲν προϑυμία τῶν ξυμβου- 
λευόντων ὑμῖν, ὡς εἰδότων ἐστίν" αἵ δὲ παρ᾽ ὑμῶν 

οοὄ [ῳ 2 5 ᾿ -“- «.- Γ Υ Ϊ 

ινῆφοι, ὡς οὐκ εἰδότων τῶν ξυμβουλευόντων φέρον- 
, “΄ἡ ΠῚ ’ Μ᾿ ῊΣ 

ται. καὶ εἴτις ὑμᾶς ἔροιτο τοὺς ψηφισαμένους, καὶ 
,“Ὁἣ ᾿ « ΕλῚ 

τὸν ξυμβουλεύσαντα ὑμῖν, περὲὸ ὧν ἂν ψηφίσησϑε, 
πότερον ἴστε ὅτι ἔσται οὗ ἕνεκα πράττειν διανοεῖσϑϑ 
ὰ ἐψηφίσασϑε" οὐκ οἴομαι ἂν φῆσαι ὑμᾶς. τέ δ᾽ ̓  εἰ 

γένοιτο οὗ ἕνεκα πράττειν ὧν διανοεῖσϑε, ἴστε ὕτη. 

ξυνοίσει τοῦτο ὑμὶν; οὐδὲ τοῦτο ἂν φῆσαι οἴομαι 

ὑμῶς, οὐδὲ τὸν ξυμβουλεύοντοα ὑμῖν. τῶν ἀνϑρώπωγ. 
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δὲ τίνα ὑπολαμβάνετε εἰδέναι τὶ τούτων; εἴ τις 
Ἰπροσέροιτο ὑμᾶς, οὐδὲ ΗΝ ξυνχωρεῖν ἂν οἴομαι 
ὑμᾶς. ὅταν οὖν περὶ τὲ ὧν ξυμβουλεύετε, ἢ ἢ τοιαῦτα 
οἷα ὑμῖν μὴ δῆλα εἶναι; οἵ τε ῥηφεζύμεγοι καὶ οὗ 
ξυμβουλεύοντες, ἄπειροι σιν, εἰπέεως καὶ ὑμεῖς 

φήσετε ξυμπίπεειν ἀπιοτεῖν, καὶ μεταμέλεσϑαι πολε 
λάχις αὐτοῖς καὶ περὶ ὧν ἂν ξυμβουλεύσωνταν καὶ 

᾿σερὲ ὧν ἂν ψηφίσωνται. τοὶς ἀγαϑοῖς δὲ τοιαῦτα 
συμβαίνειν οὐ προσήκει. ἴσασι γὰρ καὶ περὶ ὧν ξυμ- 
βουλέύουσιν, ὁποῖά τ᾽ ἐστὶ, καὶ τοῖς πεισϑεῖσιν αὖ- 

'φοῖς ὅτι βεβαίως ὑπάρχει ὧν ἕνεκα ξυμβουλεύουσι" 
καὶ ὅτι οὔτε αὐτοῖς οὔτε τοῖς πεισϑεῖσιν αὐτοῖς πώ- 

στοτε μεταμελήσει. περὲ τοιούτων οὖν ἔγωγε τοὺς 
ψοῦν ἔχοντας ξυμβουλεῦειν ἀξιοῦν ὑπελάμβανον, ἀλλ᾽ 
οὐ περὶ ὧν σὺ κελεύεις μὲ ξυμβουλεύειν, ἀπὸ μὲν 
ἀρ τῆς ἐκείνων ξυμβουλίας τὸ τέλος εὐτυχία, ἀπὸ 

δὲ τῆς τούτων φλυαρέας ἀτυχία ἐστί, παρεγενόμην 
δ᾽ ἀνϑρώπῳ τινὲ νουϑετοῦντι ἑαυτοῦ ἑταῖρον, διότι 
ἐπίστευε τῷ κατηγοροῦντι, οὐκ ἀκούσας τοῦ ἀπολο- 
γουμένου, ἀλλὰ μόνον τοῦ κατηγοροῦντος. ἔλεγεν 
οὖν ὡς δεινὸν πρᾶγμα ποιεῖ, κατ θύσων τοῦ ἀν- 

, ρώπου, οὔτε αὐτὸς παραγενόμενος ) οὔτε τῶν φὲ- 

λων ἀκούσας παραγενομένων, οἷς εἰκὸς ἦν αὐτὸν λέ- 
γουσιν πιστεύειν " οὐδ᾽ αὖ ἀμφοτέρων ἀκούσας, οὖ- 
τῶ προπετῶς ἐπίστευσε τῷ κατηγοροῦντι. δίκαιον δὰ 
εἶναι καὶ τοῦ ἀπολογουμένου ἀκοῦσαι, πρὸ τυῦ ἐπαι- 
νεῖν ἢ μέμφεσθαι, ὥσπερ καὶ τοῦ κατηγοροῦντος. 
πῶς γὰρ ἄν τις ἢ δίκην καλῶς δικάσαι, ἢ ἀνϑρώ- 

πους κατὰ τρόπον κρῖναι δύναιτο, μὴ ἀμφοιδρὼν 
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τῶν ἀντιδέιων ἀκουσας; τοὺς γὰρ λόγους παραβαλ- 
ἰ . ι ἢ ΕἾ 

λομένους, ὠσπερ τὴν πορφύραν καὶ τὸ χρυσίον, ἀ- 
"] « ΠῚ 3 

μεινον γρένεσθϑαι, ἢ τίνος ἕνεκεν ἢ χρόνον ἀμφοτέ- 
Ρ -" 9 Ὄ 2} ΕΓ] 4 

ροις δίδοσθαι τοῖς ἀντιδίκοις, ἡ ὀμνύειν τοὺς δικα- 
στὰς ἀκροάσεσδαι ὁμοίως ἀμφοτέρων, εἰ μὴ ὑπε- 
λάμβανεν ὃ νομοθέτης τὰς δίκας δικαιότερον ἂν καὶ 
βέλτιον κρίνεσϑαν ὑπὸ τῶν δικαστῶν; σὺ δὲ μοὶ δο- 

ο 3φν οι ὦ “Ὁ ᾿ 

κεῖς οὐδὲ τοῦτο τὸ ὑπὸ τῶ» πολλῶν λεγύμενον ἀκη- 
χοέναι. τὸ ποῖον; ἔφη. }7ηδὲ δίκην δικάσῃς, πρὲν 

- »- 9 ΕλῚ ε [ω} 

ἀμφοῖν μῦϑον ἀκούσῃς. καίΐτοι οὐκ ἂν οὕτω τοῦτο 
2 ο ἢ. ἡ Ε 

περιεφέρετο, εἰ μὴ καλῶς ἐλέγετο, καὶ ὡς προσήκει: 

ξυμβουλεύω οὖν σοι, ἔφη, τοῦ λοιποῦ μὴ προπετῶς 
οὕτως τοὺς ἀνϑρώπους μὴτε μέμφεσϑαι μὴτ᾽ ἐπαι- 

ψεῖν, ὁ οὖν ἕτερος ἄτοπον ἔφη αὐτῷ καταφαΐένεσϑαι, | 
εἰ, ἕνα μὲν γνῶναι λέγοντα πότερον ἀληθεύει ἢ ψεῦτ, 
δέεται, οὐ δυνατὸν, δύο δὲ λέγοντας γνῶναι δυνατὸν 
2’ Ἃ τ Υ̓ -Ὁ- 2 -- [ 5 -- 2 

εσται" καὶ παριὶ μὲν τοῦ ἀληϑὴ λέγοντος μαϑεῖν οὔ 

δυνατὸν, ὑπὸ τούτου δ᾽ αὐτοῦ καὶ ἄλλου ψευδομέ- 
ὦ [ΠῚ ᾿ 32 ς ᾿ {4 2 ο “ἥ 

ψου διδαχϑῆναι οἱόντε" καὶ εὖ ὃ μὲν εἷς ὀρϑῶς καὶ, 
ἀληθῆ λέγων, ἐμφανίσαι α λέγει οὐ δυνήσεται, δύο, 
δὲ, ὧν ὃ ἕτερος ψεύσεται καὶ οὐκ ὀρϑῶς ἐρεῖ, δὺυν γή-, 
σονται ἐμφανίσαι τοῦτο ὃ ὁ λέγων ὀρϑῶς ἐ ἐμφανίσαι, 
οὐχ οἱόστ᾽ ἦν. ἀπορῶ δ᾽, ἕφη, κἀκεῖνο, πῶς ποτ 
ἐμφαίνουσι. πότερον γὰρ ̓ διρόξημενν ἢ λέγοντες; 8 

δ - 59 ω 3 [) ᾿ ἥ 
μὲν γὰρ σιωπῶντες ἐμφανιοῦσιν, οὐδετέρου ἂν δέοι, 

ω ἢ ἢ , 9 Α μήτοιγε ἀμφοτέρων, ἀκούειν" εἰ δὲ λέγοντες ἀμφό- 
τεροι ἐμφανιοῦσιν, ἀμφότεροι δὲ κατ᾽ οὐδένα τρό- 

ουσιν (ἐν μέρει γὰρ λέγειν ἑκάτδρον ἀξιοῦσι πον λὲγ (ἐν μέρει γεὲρ λὲγ ἐξιοῦσι) 
πῶς ἀμφοτέρους ἐμφανίσαι ἅμα οἷόντε; εἰ γὰρ ἐμ. 

᾿ 

᾿ 
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φαίνουσιν ἅμα ἀμφύτεροι, καὶ ἐροῦσι τότε ἅμα. 
τοῦτο δ᾽ οὐκ ἐῶσιν. ὥστε λοιπὸν, εἴπερ λέγοντες ἐμ- 

φαίνουσιν, ἑκάτερος εἰπὼν ἐμφανιεῖ" καὶ ὅπότε ἐρεῖ 
ἑκάτερος, τότε χαὶ ἐμφαγιεῖ ἑκάτερος αὐτῶν. ὥστ᾽ 
ἐρεῖ ὃ μὲν, πρότερος, ὃ δ᾽, ὕστερος" καὶ ἐμφανιεῖ ὅ 
μὲν, πρότερος, ὃ δ᾽, ὕστερος. καΐτοι εἴπερ ταὐτὸ ἐν 

μέρει ἐμφανιοῦσιν ἑκάτεροι, τί δεῖ ἔτε τοῦ ὑστέρου 
ἀκούειν; . ὑπὸ γερ τοῦ πρότερον εἰπόντος, ἡδὴ φα- 

γερὸν ἔσται. ἐκεῖνο δ᾽ ; ἔφη, εἴπερ ἀμφότεροι. ἐμφα- 
γιοῦσι, πῶς οὐ καὶ ὃ ἕτερος αὐτῶν ἐμφανγιεῖ; ὡν γὰρ 
ὁ ἕτερος οὐκ ἐμφανιεῖ, οὕτοι ἀμφότεροι πῶς ἂν ἐμ- 
φανίσαι δύναιντο; εἰ δ᾽ ἑκάτερος ἐμφαγιεῖ, δῆλον 

ὅτι ἐρεῖ πρότερος, καὶ ἐμφανιεῖ πρότερος" ὡστ᾽ ἐκεί- 
γου μόνου: ἀκούσαντα, γνῶναι πῶς ἐστιν οὐχ οἷόντε. 

ἐγὼ γοῦν ἀκούων αὐτῶν, ἠπόρουν, καὶ κρίνειν οὐχ 
οἱόστ' ἢν. οὗ μὲν γὰρ ἄλλοι ὃ ἔφασαν οἱ παρύντες τὸν 

πρῶτον λέγειν ἀληϑῆ. εἰ οὖν τι ἔχεις ἌΎΜΕΤΥΝ 

μοὶ περὲ τούτων, πότερόν ἐστιν ἑνὸς λέγοντος γνῶ- 
ναι τί λέγει, ἢ προσδεῖται τοῦ ἀντεροῦντος, εἰ μέλ- 
λει τὶς γνώσεσθαι πότερον ὀρϑῶς λέγει" ἢ οὐκ ἂναγε 
καϊόν ἐστιν ἀμφοτέρων ἀκούειν. ἢ πῶς νομίζεις; 

πρώην τὶς ἐνεκάλει ἀνϑρώπων τινὶ ὅτι αὐτῷ ἀργὺ- 

θίον χρῆσαι οὐκ ἠϑέλησεν, οὐδὲ πιστεῦσαι. κἀνεῖνος 
μὲν ᾧ ἐνεκάλει, ἀπελογεῖτο" ἄλλος δὲ τις τῶν παρόν- 

τῶν ἠρώτησε τὸν ἐγκαλοῦντα, πότερον ὃ μὲν μὴ πι- 
στεύσας αὐτῷ, μηδὲ χρήσας, ἥμαρτε" σὺ δ᾽, ἔφη, οὐ 
σιείσας σοὶ “χρῆσαι, οὐχ ἡμάρτηκας » ὁ δὲ, Τί γὰρ ἢ- 

μάρτον; εἰπε. Πότερος 0. » ἔφη, σοὺ δοκεῖ ἃ ἀμαρτιά- 
γεῖν; ὃ ἀποτυχὼν ὧν ἄϑελεν, 1) μὴ; Ὃ ἀποτυχὼν, 

μι Ἐν ΎΠΗ., Ρ 
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εἶπεν. Οὐκοῦν, εἶπε, σὺ μὲν ἀπέτυγες, χρήσασϑαιε 

ἐθέλων; ὃ δὲ, σοὶ μὴ προέσϑαι, οὐκ ἀπέτυχε τοὺ-ἢ 

του; 1γαὶ, εἶπεν" ἀλλ᾽ ἐγὼ τί ἥμαρτον, εἰ μὴ ἐκεῖνος 

μοὶ ἔδωκεν; Ὅτι εἰ μὲν ἐδέου αὐτοῦ, ἔφη, ὧν οὐκ ὦ 
ἐχρῆν, πῶς οὐκ οἴει ἁμαοτάνειν, ἐκεῖνος δὲ ὁ μὴ 
προέμενος, ὀρϑῶς ἕπραξεν. εἰ δὲ ὧν χρῆν ἐδέου αὖ- 
τοῦ, ἀποτυχὼν τούτου, πῶς οὐχ ἥμαρτες ἐξ ἀνάγ- 
φης; Ἴσως, εἶπεν. ἀλλ᾽ ἐκεῦειος πῶς οὐχ ἥμαρτεν, ὃ 

μὴ πιστεύσας μοι; 4ρ' ρα ϑο, ἔφη, εἰ προσωμίέλησας 

αὐτῷ ὡς προσήκει, οὐκ ἂν ἥμαρτες οὐδέν; Οὐ γὰρ 
δή. Ινῦν ἄρα οὐχ ὡς προσήκει αὐτῷ προοσωμίλησας. 
Φαΐνομαι, εἰπεῖν. Εἰ οὗ; ὡς μὴ προσήκει ὁμιλοῦν- 
τός σου μὴ ἐπείσϑη, πῶς ἂν δικαίως ἐγκαλοέης ἐκείε 
γῳ; Οὐκ ἔχω εἰπεῖν. Οὐδὲ ὅτι τοῖς κακῶς χρωμένοις ἡ 
οὐ προσεκτέον ἐστὶν, ἄχεις εἰπεῖν; Καὶ μάλ, ἔφη, 
ᾳοῦτό γε. ᾿4λλ᾽ οὖν οὐχ οἱ ὡς οὐ προσὴκει ὁμιλοῦν.-- 

τες, ἔφη, κακῶς χρῆσϑαι σοὺ δοκοῦσιν; Ἔμοιγε, ἐφή. 

Τὶ οὖν ἥμαρτεν εἴ σοι μὴ προσέσχε κακῶς χρωμένῳ; ; 

Οὐδὲν φαίνεται, εἰπεῖν. 1ὲ οὔγ ποτὲ οὗ ἄνϑρωποι, 
ἔφη, τοιαῦτα ἐγκαλοῦσι πρὸς ἀλλήλους; καὶ τοῖς 
μὲν μὴ πεισϑεῖσιν αὐτοῖς, ὅτι οὖκ ἐπείσϑησαν μέμε 
φονται" αὑτοῖς δὲ, ὅτι οὐκ ἔπεισαν, οὐδ᾽ ὁτιοῦν 
ἐγκαλοῦσι; . Καὶ ἀλλός τις παρὼν, Ὅταν τε γάρ τις, 
ἔφη, εὖ χρήσηταί τῳ καὶ βοηϑήσῃ, εἶτα ἀξιῶν αὐτῷ 

; ὁμοίως χρήσασϑαι μὴ τυγχάνῃ τούτου, πῶς οὔκ εἰ- 

κότως μέμφοιτ᾽ ἂν ὃ τοιοῦτος; Οὐκοῦν, ἔφη, ὃν ἀ- 
ξιοῦ ὁμοίως αὐτῷ χρῆσϑαι, ἤτοι δυνατός ἐστι χρῆ- 
σϑαι αὐτῷ καλῶς, ἢ οὐ δυνατός; καὶ εἰ μὲν μὴ δυ- 

νατός ἐστιν, πῶς ἂν καλῶς ἀξιῴη, ἀξιῶν αὐτὸν ὃ οὐ 
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δυνατός ἐστιν; εἰ δὲ δυνατός ἔστι, πῶς τοιοῦτον ἀν- 

ϑρωπον οὐκ ἔπεισεν; ἢ πῶς τοιαῦτα λέγοντες καλῶς 
λέγουσιν; ᾿Αλλὰ νὴ Δία, ἔφη, τοῦτο δεῖ ἐχκαλεῖν, 

ὕπως οὗτός τε τοῦ λοιποῦ βέλτιον χρῆται αὐτῷ, καὶ 

οὗ ἄλλοι φίλοι, ἀκούσαντες αὐτοῦ ἐγκαλοῦντος. Βελ- 

τιον δὲ χρήσεσθαι, ἔφη, οἴει τινὰς ἀκούοντας ὁρ- 
ϑῶς λέγοντος καὶ ἀξιοῦντος, ἢ ἁμαρτάνοντος; ᾽ρ- 

ϑῶς λέγοντος, ἔφη. “ὃ δὲ γὲ οὐκ ὀρϑῶς ἀξιοῦν ἐδό- 

κει σοί; Ναὶ, ἔφη. Πῶς οὖν ἀκούογτες τοιαῦτα ἐχ- 
καλοῦντος, βέλτιον χρήσονται; Σ Οὐδαμῶς, ἐ ἔφη. Τῷ. 
γος οὖν ἕγεκια τοιαῦτα τὶς ἐγκαλεῖ; “ἀνευρεῖν, ἔφη, 
οὐκ ἂν δύνασϑαι, ᾿Αν ϑρώπου τὶς κατηγόρει εὐήϑει-.: 
αν ὅτι ταχέως καὶ τοῖς τυχοῦσιν ἀνθρώποις λέγουσι. 
πιστεύοι. πολίταις μὲν γῶρ. καὶ οἰκείοις λέγουσι πι-- 
στεύειν εἰκός ἐστι" τοιούτοις δ᾽ ἀνϑρώποις οὕς οὔ- 

τε εἶδεν οὔτε ἤκουσε πρότερον, αὐτὸν πιστεύειν (καὸ 
ταῦτα, οὐκ ἀγνοοῦντα ὅτι οἱ πλεῖσοι τῶν ἀνϑρώ- 
πῶν εἰσὶν ἀλαζύνες καὶ πονηροὶ) ἡλιϑιότητος ση- 
μεῖον οὐ σμιχρὸν εἶναι. Καὶ τῶν παρόντων τὶς ἔφη, 
᾿Εγὼ δὲ ᾧμην σὲ καὶ τὸν ταχὺ τρῦ τυχόντος ἂν αἱ- 
σϑυνόμενον, πολλοῦ νομίζειν ἀξιον εἶναι μᾶλλον ἢ 
τὸν βραδέως. Καὶ γὰρ νομίζω, εἶπεν ἐκεῖνος. τί οὖν, 
ἔφη, ἐγκαλεῖς, εἰ ταχὺ καὶ τοῖς τυχοῦσι πιστεύει τά- 
ληϑῆ λέγουσιν; 4λλ᾽ οὐ τοῦτο ἐγκαλῶν, εἰπεῖν, ἀλλ᾽ 

ὅτι πιστεύει ταχέως ψευδῆ λέγουσιν. Εἰ δ᾽ ἐν πλεί- 
ονι χρόνῳ καὶ οὐ τοῖς τυχοῦσιν ἐπέστευε, καὶ ἡτιῷ- 

το, οὔκ ἂν ἐνεχάλεσας αὐτῷ μᾶλλον; Ἔγωγ ἂν, εἰ- 
πεῖν. ΐρα διότι γε βραδέως καὶ οὔ τοῖς τυχοῦσιν 
ἐπίστευε; Μὰ “1ἰ᾽, εἶπεν. Οὐ γὰρ οἷμαί γ᾽, ἔφη, διὰ 

». 
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τοῦτ ἐγκαλεῖν ἀνϑρώπῳ, ἄξιον εἰναι ὑπολαμβάνεις, 

ἀλλὰ διότι πιστεύει ἔγουσιν ἄπιστα. Ἔγωγ, εἰπεῖν. 

Πρότερον οὖν, ἔφη, διὰ μὸν τὸ βραδέως καὶ μὴ τοῖς 
τυχοῦσιν πιστεύειν οὐκ οἴει ἄξιον εἶναι ἐγκαλεῖν αὖ- 

τῷ; διὰ δὲ τὸ ταχέως, καὶ τοῖς τυχοῦσι πιστεύειν, 
ἄξιον; Οὐκ ἔγωγ᾽, εἰπεῖν. Τί οὖν, ἔφη, ἐγκαλεῖς αὐὖ- 

τῷ; Ὅτι ἁμαρτιίνει, πρὸ τοῦ σκέψασθαι, ταχέως 
πιστεύων τοῖς τυχοῦσιν. ΑΑλλ᾽ εἰ βραδέως ἐπίστευσε 
σρὺ τοῦ σμέψασθιαι, οὐκ ὧν ἡμάρτανε; . Δὰ ΖΙ(", εἰ- 
στεν. ἀλλὰ καὶ οὕτως ἡμάρτανεν ἂν οὐδὲν ἧττον. 
ἀλλ οὐ τοῖς τυχοῦσιν οἶμαι δεῖν πιστεύειν. Εἰ δὲ 
μὴ πιστεύειν τοῖς τυχοῦσιν, ἔφη, οἴει δεῖν, ἀλλὰ τοῖς 

ἀγνῶσι πῶς προσήκει ταχέως πιστεύειν; ἀλλὰ πρό- 
τερον οει δεῖν σκέψασϑαι εἰ ἀληϑῆ λέγουσιν. Ἔγωγ᾽ ; 
εἶπεν. Ἐπεὶ οἰκείων καὶ συνήϑον, ἔφη, ὄντων, οὐ 
δεὶ σκοπεῖσθαι εἰ λέγουσιν ἀληϑῆ. Πγὼ μὲν φαίην 

ἂν, εἰπεῖν. Ἴσως γιὰὰλρ καὶ τούτων τι» ἐς, ἔφη, λέγου- 

σιν ἄπιστα. Καὶ μάλα, εἶπε. Τί οὖν μᾶλλον, ξἕφήη; 

τοῖς οἰκείοις καὶ συνήϑεσιν εἰκὸς πιστεύειν, ἢ τοῖς 
» » Ρ 3 3 3» 3 -»ἢοσο γχην 2 5 Φ.), 

τυχοῦσιν, ἐστίν; Οὐκ ἔχω, ἔφη, εἰπεῖν. 1Τἰ δ᾽ εἰ οὐ 

μᾶλλον τοῖς οἰκείοις πιστεύειν δεὶ ἢ τοῖς τυχοῦσιν, 

οὐκ ἀπίστους αὐτο ὺς δεῖ νομίζειν μᾶλλον 1 ἢ τοὺς τυ- 

χόντας; Πῶς γὰρ οὔκ; ἔφη. ᾿Εὰν οὖν τοῖς μὲν οἱ- 

κεῖον ὦσι, τοῖς δ᾽ ἀγνῶτες, πῶς οὐ δεήσει τοὺς αὖ- 

τοὺς μᾶλλον αὐτῷ πιστοὺς νομίζειν; οὐ γὰρ ὁμοίως 

σιιστοὺς αὐτοὺς δεῖ νομίζειν τοὺς οἰκείους καὶ τοὺς 

ἀγνῶτας, ὡς φής. Οὐκ ἀρέσκει μοὶ, εἰπεῖν. “Ὁμοίως 

δ᾽, ἔφη, καὶ τὰ λεγόμενα ὕπ᾽ αὐτῶν οἱ μὲν πιστεὺ- 
οὐσιν, οὗ δ᾽ οὐ πιστὰ ἡγήσονται" καὶ οὐδέτεροι 
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ἁμαρτήσονται αὐτῶν, ἄτοπον καὶ τοῦτ᾽, εἰπεῖν. 
Ἔπειτα, ἔφη, εἰ ταὐτὰ λέγουσιν οὗ οἰκεῖοι καὶ τυ- 
χόντες, πῶς οὐχ ὁμοίως τὰ λεγόμενα, πιστιὰὶ εἴη ἂν 
ἢ ἄπιστα; ᾿Ανάγκη, εἶπεν. Οὐκοῦν καὶ τοῖς λέγου- 

σιν αὐτὰ ὁμοίως πιστευτέον, λέγουσιν αὐτά. Πιϑα- 
γὸν, εἶπε. Ταῦτ᾽ οὖν λεγόντων αὐτῶν, ἠπόρουν τίσ! 
ποτὲ δεῖ πιστεύειν, καὶ τίσιν οὔ. καὶ πότερον τοῖς 
πιστοῖς καὶ τοῖς εἰδόσι περὶ ὧν λέγουσιν, ἢ) τοῖς οἷ- 
κείοις καὶ τοῖς γνωρίμοις. περὶ τούτων ὁὺν πῶς συ 
ψομίζεις; 
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ΣιΥ ΣῪ ΘΘΌΌΣ 
Η 

1 ΕΡΙ ΤΟΥ ΒΟ ΔΎ ΦΥΘ 

ΖΦΙΑΜΛΟΙΟΣ ΝΟΘΕΥΤΟΜΈΝΟΣΟ 

"» 

ΤΑ ΤΟΥ ΜΔ“ ΠἜἊΑΔΟΓΟΥ͂ ΠΡΟΣΩΠΑ͂ 

ΣΩΚΡΑΤΉΣ' καὶ ΣΙΣΥΎΦΟΣ. 

Ὑ . «. 3 ν 

ἩΜΕΙ͂Σ ἐ χοὶ χϑὲς σὲ πολὺν χρόνον ἀνεμείνα- 
ΕῚ -" 2 Ἂ Ὁ -: ᾿ [2 } ὦ τὸ ο 

μεν, ὦ Σίσυφε, ἐπὶ τὴ Στρατονίχου ἐπιδείξει, ὅπως 
-Ἣ.ο΄΄ὦχἮᾳἨκν 5 ω- 

γ»γ ξυνηκροὼ ἡμῖν ἀνδρὸς σοφοῖ, πολλά τε καὶ κα- 
᾿ ᾿ ἵ ΑΞ 2) . λὰ ἐπιδεικνυμένου πράγματα καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ 
Δ Ἂ, ἤν 2, 32, . ’ 2 Χ» 

καὶ ἐπεὶ σὲ οὐκέτι ὠόμεϑα παρέσεσθαι, αὐτοὶ ηδη 
Γ - , 4 5 

ἠκροώμεθα τἀνδρός. ΣΊ. Ιγαὶ μὰ τὸν 417. ἀσχολία 
’ ᾽ 3 , ο, ι 

γάρ μοι τὶς ἐγέμετο ἀναγκριοτέροις ὡστε μὴ παραμε 
-“ 3.ϑ,ἔ ὦ 

λῆσαι αὑτῆς. οἵ γὰρ ἄρχοντες ἡμῶν ἐβο υλεύοντο 
ΠΟ ον 

)ϑὲς: ξυμβονυλεύειν οὖν αὐτοῖς ἡνάγκαξόν με. ημῖν 

δὲ τοῖς Φαρσαλίοις καὶ νόμος ἐστὶ, τοῖς ἄρχουσι πεί- 
᾿ ᾿ ἂν ΟἹ συ ᾿ 

ϑεσϑαι, ἂν κελεύωσι ξυμβουλεύειν τινὰ ἡμῶν αὖὐ- 
τοῖς. ΣΩ. ᾿Δλλὰ καλὸν, τό, τε τῷ γόμῳ πείϑεσθϑαι, 

τό, τε ὑπὸ τῶν πολιτῶν δεδοξ ξώρθαι εἴ 'βουλον εἶναι" 
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ὥςπερ καὶ σὺ δεδόξασαι εὔβουλος εἶναι, εἷς τῶν Φαρ- 
σαλίων. ἀτὼρ, ὦ Σίσυφε, ἐγὼ γὰρ οὐ περὶ τοῦ εὖ 
βουλεύεσθαι τοὺς λόγους ἂν δυναίμην ποιήσασϑαν 
στρύς σὲ ἡγούμενος καὶ σχολῆς εἶναι πολλῆς, καὶ λό- 

γου μακροῦ) ἀλλὰ περὶ αὐτοῦ τοῦ βουλεύτσϑαι, ὅ, 
τι ἐστὶν, ἐγχειρήσαιμ' ἂν διαλεχϑῆναί σοι. ἀρ οὖν 
ἔχοις ἂν μοι εἰπεῖν, αὐτὸ τὸ βουλεύεσθαι ὁ ὅδ, τί πὸτ' 
ἐστί; μη μοι Ἶ) τὸ εὖ ἢ κακῶς, ἢ τὸ καλῶς πῶς, ἀλλ 

αὐτὸ μόνον τὸ βουλεύεσθαι, ὁποῖόν τι ἐστίν. ἢ καὶ 

πάνυ ῥᾳδίως αὐτός γε, οὕτως εὔβουλος ὦν; ἀλλὰ μὴ 
ἐμὴ περιεργία ἢ» καὶ τὸ ἐρωτῆσαί σε περὶ τούτου; 
ΣΊ. Ἢ σοι γὰρ ἄγνωστόν ἐστιν ὅ, τι τὸ βουλεύεσϑαι 
ἐστίν; ΣιΏ. Ἔμοιγε, ὦ Σίσυφε" εἴ )ὲ τι. ἄλλο ἐστὲν, 

ἢ ὅπερ τὸ μὴ ἐπιστάμενον τινὰ περὶ ὧν ἂν δέῃ τὲ 
πράττειν, διαμαντευόμενον καὶ σχεδιάξοντα λέγειν ὅ, 

τι ἂν τύχῃ, δἰκάζοντα καὶ κατὰ ταὐτὰ αὐτῷ’ ὥσπερ καὺ 
οἵ ἀρτιάζοντες τῶν ἀνϑρώπων, οὐδὲν ἐπιστάμενοι 
δήπου περὶ τῶν ἀρτίων τὲ καὶ περιττῶν ὧν ἂν ἐν 
ταῖς χερσὶ ταῖς αὑτῶν ἔχωσιν, ὅμως ἐπιτυγχάνουσι, 
λέγοντες περὶ τῶν αὐτῶν τἀληϑῆ. πολλάκις μὲν οὖν 

τοιοῦτόν τι καὶ τὸ βουλεύεσϑαι ἐστὴν, οἷον μηδὲν 
ἐπιστάμενον περὶ ὧν ἂν βουλεύηται τὶς, ἀπὸ τύχης 
εὐπόντα, ἐπιτυγχάνειν τἀληϑῆ. εἰ μὲν οὖν τοιοῦτόν 
ἐστι, γιγνώσκω δὴ οἷον τὸ βουλεύεσθαι ἐστίν" εἴ 
“μέντοιγε μὴ τοιοῦτόν ἐστεν, οὐκ ἂν πω ἐπισταίμην 
αὐτό. ΣΊ. Οὐ τοίνυν τοιοῦτόν ἐστιν οἷύνπερ μὴ ἐπί- 

στασϑαν κομιδῇ μηδέν" ἀλλ᾽ οἷον, τὸ μὲν εἰδέναι τὸ 
τοῦ πράγματος ἤδη, τὸ δὲ μηδέπω ἐπίστασθαι. ΣΙ... 

ρα τοιόνδὲ τι λέγεις τὸ βουλεύεσθαι, πρὸς τοῦ 
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“Ἵιός; ὥσπερ γὰρ ἂν καὶ αδτὸς ὑπομαντεύεσϑαι μοὺ 
δοκῶ τὴν διάνοιαν σοῦ περὶ τοῦ εὖ βουλεύεσθαι" οἷον, 
τὸ ζητεῖν τὰ βέλτιστα ἐξευρεῖν τινὰ ἑαυτῷ διαπρά- 
ἕασϑαι, μηδέπω δὲ ἐπίστασϑαν σαφῶς, ἀλλ᾽ ὥσπερ 
ἐν νοήσει τινὶ εἶναι τοῦτο. οὐχ οὕτω πως λέγεις; 
ΣΙ. Ἔχγωγε. ΣΩ. Ζητοῦσι δ᾽ οἱ ἂν ϑοφθόε πότερον 

ἃ ἂν ἐπιστῶνται τῶν πραγμάτων, ἢ καὶ ἃ ἂν μὴ ἐπι- 
στῶνται; ΣΙ. “ἀμφότερα. ΣΏ. “κρ οὖν καὶ τοῦϑ᾽ 

οὕτω πῶς λέγεις, τὸ ζητεῖν ἀμφότερα τοὺς ἀνϑρώ- 

πους, ἃ ὧν τε ἐπιστῶνται, καὶ ἃ ὧν μὴ ἐπιστῶνται; 
ὅμοιον ὥσπερ εἰ εἴτις Καλλίστρατον γηϑιώσκοι; μὲν, 
ὥστις ὃ Ἱαλλίστρατος, μὴ μέντοι ἐπίσταιτο ὅπου 
εἴη ἐξευρεῖν, οὐχ ὅστις ἑῃ ὁ Καλλίστρατος. ἄρ᾽ οὔ- 

τω πὼς λέγεις τὸ ζητεῖν εἶναι ἀμφότερα; ΣΊ. Ἔγω- 
γε. Σ.Ώ. Οὐκοῦν ἐκεῖνο μὲν οὐκ ἂν ζητοίη, τὸν Καλ- 
λίστρατον εἰδέναι ὅγε εἰδώς; Σ]. Οὐ γάρ. ΣΩ. 
Ὅπου δὲ γε εἴη, ζητοίη αὐτόν. ΣΊ. Ἔμοιγε δοκεῖ. 
ΣΏ. Οὐκοῦν οὐδὲ τοῦτο ἐξήτει, ὅπου ἢν ἐξευρεῖν 

αὐτὸν, εἰ ἤδει" ἀλλ᾽ ἐξεῦρεν ἂν εὐθέως; ΣΊ. Ἱναί. 

ΖΣΏ. Οὐκ ἄρα ταῦτά γε δὴ ζητοῦσιν ἅττ᾽ ἂν ἐπι- 
στῶνταιν οἵ ἄνθρωποι, ἀλλὰ ἃ ἂν μὴ ἐπιστῶνται, 
ὡς ξοικέν. εἰ δὲ σοὶ οὗτος ὃ λόγος ἐριστικὸς εἶναῦ 

δοκεῖ, ὦ Σίσυφε, καὶ μὴ τοῦ πράγματος ἕνεκα λὲ- 
ζεσϑαι, ἀλλ αὐτοῦ τοῦ διαλέγεσϑαι μόνον, σκόπει 
δὲ καὶ ὧδε ἐὰν δοκῇ σοι οὕτως ἔχειν ὥσπερ. καὶ 
νῦν λέγεται. ἄρα γὰρ οὐκ ἐν τῇ γεωμετρίᾳ οἶσθα 
τοῦτο γιγῦ όμενον; ἀγγοουμένην τὴν διάμετρον τοῖς 
γεωμέτραις, οὐκ εἰ διάμετρός ἐστιν, ἢ μὴ; (οὐδὲ 
γὰρ ζητεῖται τοῦτο ὑπ᾽ αὐτῶν εὑρεϑῆναιν) ἀλλ 
Ὄςς 



-- - 

ΝΟΜῊΝ ΘΙΘΥΡΕΨΥ͂Θ. 233 

ὁπόση τὶς ἐστὶ μέτρῳ πρὸς τιὺς πλευρὰς τῶν χωρίων 
ὧν ἂν διχτέμνῃ. ἀρ οὐ τοῦτό ἔστι αὐτὸ τὸ ζητοὺ- 
μενον περὶ αὐτῆς; ΣῚ. Ἔμοιγι δοκεῖ. ΣΏ.. “ Ὅπερ 
καὶ ἀγνοεῖται. ἢ γάρ; ΣΙ. Πάνυ γε. ΣΩΏ. Τί δὲ; 

- ΕῚ νυ “- 

ὁ τοῦ κύβου διπλασιασμὸς οὐκ οἶσϑ'᾽ ὅτι ζητεῖταυ 
τοῖς γεωμέτραις ὅπόσος τὶς ἐστὴν εὑρεϑῆναι λόγῳ; 
αὐτὸς δὲ ὃ κύβος οὐ ζητεῖται αὐτοῖς εἰ κύβος ἐστὶν, 
ἢ μὴ" ἀλλ᾽ ἐπίστανται τοῦτό γε. ἢ γάρ; ΣῚ. ναΐ. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ περὶ τοῦ ἀέρος Ἀναξαγόραν τ καὶ 

᾿Εμπεδοκλέα καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς μεταρσιολέσχας 

ἅπαντας οἷσϑα ζητοῦντας πότερον ἀπειρός ἐστιν, ἢ 
πέρας ἔχων; ΣΊ. Ἱναΐ, ΣΏ. Ἂλλ᾽ οὐκ ἐκεῖνο, εἰ ὃ 

ἀήρ ἔστιν. ἡ. γάρ! ΣΙ. Οὐ δῆτα: ΣΙΩ. “Συγχωρή- 
σαις ἂν οὖν μοι καὶ κατὰ τῶν ἄλλων πάντων οὕτως 
ἔχειν, ἢ δὲ μηδὲν εἶναι φητεῖν τῶν ἀνϑρώπον, ὧν 
ἐπέστηταί τις, ἀλλὰ μιίῶλον ὧν ἂν μὴ ἐπίστηταν; 

Σὰ. Ἔγωχγε. Σ. Οὐκοῦν καὶ τὸ βουλεύεσθαι τοῦτο 
ἐδόκει ἢ ἡμὶν εἶναι, αὐτὸ τὸ ζητεῖν τὰ βέλτιστα τιν ἃ 
ἐξευρεῖν περὶ ὧν ἂν δέοιτο διαπράττεσϑαι αὐτῷ: 
ΣΊ. Ἱναΐ, ΣΏ. Τὸ δὲ ζητεῖν γε, ὅπερ τὸ βουλεὺε- 
σϑαι ἦν περὶ τῶν πραλμίέων. ἢ γάρ; ΣΙ. πάνυ 

μὲν οὖν. ΣΩ. Οὐκοῦν σκεπτέον ἡμῖν ἐστι νῦν ἤδη τὶ 

ἐμποδὼν τ τοῖς ζητοῦσι περὶ ὧν ἂν τὴν ζήτησιν ποι- 
ὥνται εἰς τὸ ἐξευρεῖν. ΣΙ, Ἔμοιγε δοκεῖ. Σ,Ώ. φ' 
οὖν ἄλλό τι φαίημεν ἂν αὐτοῖς ἐμποδὼν εἶναι ἢ τὴν 

ἀνεπιστημοσύνην; : σκοπᾶϊμεν γὴ Δία, ὑπερφυῶς; μὲν 

οὖν, τὸ λεγόμενόν 78, πάντα κάλων ἐφέντες, καὶ πᾶ- 
σὰν φωνὴν ἐφιέντες. ἄϑρει δὴ μετ᾽ ἐμοῦ τόδε' ὑρά 

ἰ ξν γιὸ 7ε νομίζεις οἷόν γέ τι εἶναι ἀνθρώπῳ περὶ μουσικῆς 
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βουλεύεσθαι, μήτε ἐπισταμένῳ περὶ μουσικῆς, μηδὲ 
ὅπως ἢ κιϑαριστέον εἴη αὐτῷ, ἢ ἀλλό τι τῶν κατὰ 
μουσικὴν ποιητέον; (ΣΙ. Οὐκ ἔγωγε. Σ.Ώ. Τὶ δαὶ 

περὶ στρατηγίας ἢ κυβερνητικῆς; τὸν μὴ ἐπιστάμε- 
γὸν μηδέτερα τούτων οἴει ἔχειν ἂν τι βουλεύεσθαι 
περὶ τούτων τοῦ ἑτέρου, δ, τι ποιητέον εἴη αὐτῷ; ἢ 
στρατηγητέον ἢ χυβεθνητέον ἐκείνῳ αὐτῷ μὴ ἐπι- 
σταμένῳ μὴτε στρατηγεῖν. μήτε κυβεονᾷν; ΣΙ. Οὐ 
χἴ ΞΘ ΤΙ καὲ περὶ τῶν ἄλλων οὖν ἁπάντων οὕ- 
τως ἀξιοῖς ἔχειν, περὶ ὧν ἂν μὴ ἐπίστηταί τις, μὴ, 

εἰδέναι μηδὲ βουλεύεσϑαΐ πω δυνατὸν τῷ μὴ ἐπιστα- 
μένῳ περὶ αὐτῶν; ΣΊ. Ἔγωγε. Σ.Ώ. ᾿Αλλὰ ζητεῖν 
περὲ ὧν ἄν τις μὴ ἐπιστήμων ἢ. ἢ γάρ; ΣΙ. Πάνυ 
μὲν οὖν. ΣΩ. Τὸ μὲν αὐτὸ ἄρα οὐκ ἂν ἔτι εἴη τὸ 
ζητεῖν τῷ βουλεύεσθαι. ΣΊ. Πῶς δή; .ΣΩ. Ὅτι τὸ 

μὲν ζητεῖν, ἔστι δήπου ἐπὶ τούτοις οἷς ἂν μὴ ἐπί- 

στηταΐ τις: τὸ δὲ βουλεύεσθαι, οὐχ οἵόντ᾽ εἶναι δο- 
κεῖ περὶ ταῦτα ἀνϑρώπῳ, περὲ ἃ ἄν τις μὴ ἐπιστή- 
μῶν ἢ. ἢ οὐχ οὕτως ἐλέχϑη, ΣΊ. Πάνυ γε. ΣΏ. 
Οὐκοῦν ὑμεῖς χϑὲς ἐζητεῖτε τιὶὶ βέλτιστα ἐξευρεῖν τῇ 

πόλει, οὐκ ἠπίστασϑε δὲ αὐτά. εἰ “γὼρ ἠπίστασϑε, 
οὐκ ἂν ἔτι δήπου ἐζητεῖτε αὐτά. ὥσπερ οὐδὲ ἄλλο 
οὐδὲν ἃ ὧν ἂν ἐπιστώμεϑα ζητοῦμεν. ἡ γάρ; ΣΙ. Οὐ 
γὰρ οὖν. ΣΙΩ. Πότερον οὖν σοι δοκεῖ χοῆναι, ὦ 
Σίσυφε, ἂν μὴ ἐπίστηταΐ τις, ζητεῖν ἢ μανϑάνειν; 

ΣΙ. Μανϑάνειν ἔμοιγε, νὴ Δία. Σ'Ώ. ᾿Ορϑῶς γε 

σοὶ δοκεῖ. ἀλλ ἀρὰ γε διὰ τοῦτο σοὶ δοκεῖ χρῆναι 
οι ὧν μᾶλλον ἢ ζητεῖ», διότι δᾶττον ἂν καὶ 
ὁζον ἐξεύροι τὸς, Νδὲ παρ τῶν ἐπισταμένων» μανϑά- 

! 
| 
: 
᾿ 
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ξ κι) φ Ἃ 2 - » ) »»- 

γοὶ, ἢ εἰ αὐτὸς ὁ μὴ εἰδὼς ὅπτοιη; ἢ δι’ ἀλλό τι; 

ΣΊ. Οὔκ' ἀλλὰ διὰ τοῦτο. ΣΏ. Τί οὖν οὐκ ἀμελὴή- 
σαντες χϑὲς ὑμεῖς τοῦ βουλεύεσθαι περὶ ὧν ἂν μὲ 
ἢ Ἀ Ὁ. .- -Ὁ ᾿ ᾽ ᾿ 

ἐπίστασϑε, καὶ τοῦ ζητεῖν τὰ βέλτιστα διαπράττε- 
σϑαι ἐν τῇ πόλει, ἐμανϑάνετε παρὰ τῶν ἐπισταμέ- 

Ἶ ε Ν᾽. οἷ ἢ ᾿ ι , ͵ 
ψων τινὸς, ὅπὼς ἂν ἐδύνασϑε τὼ βέλτιστα διαπράτ- 

᾽ - τ, δον ᾿ ς Υ 

τεσϑαι ἐν τῇ πόλει; ἀλλ ἐδοχεῖτε μοι τὴν ἡμέραν 
[ « , 2. ῳ Ν , 

ὅλην τὴν χϑὲς αὐτοσχεδιάζοντες καὶ διαμαντευόμε- 
“Ὁ { ᾿ Ἃ τ 3 3 ’ Ἂ 3 Π 

φζον καϑῆσϑαι περὶ ὧν οὐξ ἡπίσταῦσϑε, ἀμελήσαντες 
᾿ , ΕΙΣ ῳ Ἅ , Ἵ 

μανϑάνειν, οἵτε ἄρχοντες τῆς πόλεως καὶ σὺ μετὰ 
, Ἂ τ ἃ -" - 

Τούτων. ἴσως δ᾽ ἂν φαίης ταῦτα ἐμοΐ τε εἶναι πε- 
παιγμένα πρός σε, τοῦ διαλεχϑῆναι μόνον εἵνεκα, 

ΚἊΝ 2 ' δὲ - ᾿ ο-ὉἍ 

σοΐ τε οὐκ ἐσπουδασμένως ἀποδεδεῖχϑαι: ἀλλὰ τοῖ- 
τό γε πρὸς Ζειὸς, ὦ Σίσυφε, σκόπει νῦν σπουδῇ" εἰ 

ἐλ}. Ὁ ᾿ ᾽ ἀν ΤΕ, ΣᾺΝ ἀν εν .κ .-. Ὦ δοϑείη, τὸ βουλεύσασθαι πα ηκκυν ἡρυννὰ μὴν μρν 
- 32 

γῦν οὐδὲν ἐξευρίσχεται ἀλλοῖον ἢ ὅπερ ἐπιστήμη τε 
καὶ εἰκασίαι καὶ σχεδιασμός" ὀνόματι σεμνοτέρῳ μό- 
γον κεχρημένον τοὗτῳ., ἄλλῳ δ᾽ οὐδενί; ἀρ' ἂν οἴξι 
αὐτῷ διενεγκεῖν τι ἑτέρους ἑτέρων “τρὸς τὸ εὖ βου- 
λεὐεσϑαΐ τε καὶ εὐβούλους εἶναι, ὥσπερ καὶ ἐν ταῖς 
ΕΝ νν " 

ἀλλαις ἐπιστήμαις ἁπάσαις διαφέρουσιν ἕτεροι ἕτέ- 
ρων, τέκτονες τεκτόνων, ἰατροΐ τὲ ἰατρῶν, αὐληταί 

5 - 

τε αὐλητῶν; - οὗἵτε ἄλλοι δημιουργοὶ ὃ ἅπαντες, αὐτοί 

τὸ αὑτῶν διαφέρουσιν; ὥσπερ καὶ οὗτοι οἱ ἐν ταὺ- 
ταῖς ταῖς τέχναις, ἢ οὕτω καὶ ἐν τῷ βουλεύεσθαι 

, ͵ » ΓΥ ων, αι; π 
οἶει ἂν τι διενεγκεῖν ἑτέρους ἑτέρων; ΣΊ. Ἔγωγε. 

πε ι «! ε τ 
ΣΩ. Εἰπὲ δή μοι" οὐχ ἅπαντες οἵτε εὖ βουλευόμε- 
γον καὶ οὗ κακῶς, περὶ μελλόντων τιγῶν ἔσεσθαι 

᾿-» 2! ΕῚ )᾿ 

βουλεύονται; ΣΙ]. Πώνν γε. ΖΣ.Ώ. ᾿Αλλό τι οὖν 1 
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τὸ μέλλοντα οὔπω ἐστίν; ΣΊ. Οὐ γὰρ δή. ΣΩ. Εἰ 

γὰρ εἴη, οὐκ ἂν ἔτι δήπου μέλλοι ἔσεσθαι, ἀλλ᾽ εἴη 
ἂν ἢδη. ἢ γάρ; (ΣἹ. ναί. ΣΏ,. Οὐκοῦν, εἰ μὴ πως 

ἐστὴν, οὕτως οὐδὲ γέγονε τιὰ μὴ ὄντα; ΣΊ. Οὐ γάρ. 

ΣΏ. Οὐκοῦν εἰ μήπω μη δὲ γέγονεν, οὕπω οὐδὲ φὺ- 
σιν ἔχει οὐδὲ ἑμέαν αὐτῶν. ΣΊ. Οὐ γὰρ οὖν. ΣΏ. 
᾿Αλλό τι οὖν, ἢ οἵτε εὖ βουλευόμενοι καὶ οὗ κακῶς, 

ἅπαντες βουλεύονται περὶ πραγμάτων οὔτε ὄντων 
οὔτε )εγενημένων, οὔτε φύσιν οὐδεμίαν ἐχόντων, 

ὅταν περὺ τῶν μελλόντων βουλεύωνται; ΣΙ. Φαί- 
γονταὶ γε. Σ.Ώ. “]οκεῖ οὖν σον δυνατὸν εἶναι τοῦ μὴ 

ὄντος τυχεῖν τινι ἢ εὖ ἢ κακῶς; Σ]. Πῶς τοῦτο λδε 

7ει; ΣΩΏ. ᾿Εγώ σοῦ φράσω, ὅγε βούλομαι εἰπεῖν. 
σκόπει γάρ. πῶς ἂν τοξοτῶν πολλῶν ιδιαιγνοίης τὸν 
τε “χρηστὸν καὶ τὸν πονηρὸν ὅστις εἴη αὐτῶν; ἢ 
τοῦτο μὲν οὗ χαλεπὸν εἰδέναι; ἢ ἔσως γὰρ ἂν κελεύοις 
αὐτοὺς ἐπὶ σκυποῦ τινος τοξεύειν. ἢ γάρ; ΣΊ. Πά- 
νυ μὲν οὖν. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τὸν πλειστάκις βαλ- 

λοντὰ τοῦ σκοποῦ κατ ὀρϑὸν, κρίνοις ἂν νικᾷν; 

ΣΙ. Ἔγωγε. ΣΙΏ. Εἰ δὲ σκοπὸς μηδεὶς εἴη κείμενος 
αὐτοῖς τοῦ τοξεύειν, ἀλλ᾽ ἕκαστος βάλλοι ὅπως βοὺ- 
λοιτο, πῶς ἂν διαγγοίης τὸν εὖ ἢ κακῶς τοξεύοντα 

αὐτῶν; ΣῚ. Οὐδαμῶς. Σ.Ώ. Οὐκοῦν καὶ τοὺς βου- 
λευομένους ἢ εἶ ἢ κακῶς, εἶ μὴ ἐπίσταιντο περὶ ὅτου 
βουλεύοιντο, ἀπορήσειας ἂν διαγνῶναι; «ΣἸ. Ἔγω- 

γε, ΣΉ, Οὐκοῦν εἰ περὶ μελλόντων πραγμάτων βου- 
λεύονται οἱ βουλευόμενοι, περὲ τῶν οὐκ ὄντων βου- 
λεύονται; ΣΊ. Πάνυ γε. (ΣΏ. Οὐκοῦν τοῦ 7ε μὴ 
ὄντος οὐχ οἱόντ᾽ οὐδενὶ τυγεῖν ἐστι. πῶς γὼρ ὧν τις 
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σοὶ δοκοῖ τοῦ μὴ ὄντος δύνασϑαι τυχεῖν, . ΣΊ. Οὐ- 
δαμῶς. ΣΩ. Οὐκοῦν ἐπειδὴ οὐκ ἔστι τοῦ μὴ ὄντος 
τυγγάνειν οἷόντε, οὐδεὶς ἂν ἔτι περὶ τῶν μὴ ὄντων 
βουλευόμενος. τυγχάνοι. τὰ γορ ἠδλλοντῶ, τῶν οὐκ 
ὄντων ἐστίν ἡ γάρ; ΟΣ. ᾿Πμοιγε δοκεῖ. ΣΩ. Οὐκ- 

οὖν οὐδ᾽ ὃ μὴ τυγχάνων τῶν μελλόντων, οὐδεὶς ἂν 
οὔτ᾽ εὔβουλος οὔτε κακόβουλος εἴη ἀνϑροώπον ἕτι. 
Σ. Οὐ φαένεται. ΣΩ. Οὐδὲ γε εὐβουλότερος οὐδὲ 
κακοβουλότερος ἕτερος ἑτέρου εἶναι, εἰ καὶ μὴ ἐπι- 
τυχέστερος καὶ ἀποτιυχέστερος εἴη τοῦ μὴ ὄντος. ΣΊ. 

Οὐ γὰρ οὖν. ΣΙ. Πρὸς τὲ οὖν τοτὲ ἀποβλέποντες 

ἄνϑρωποι πρᾶγμα, ἀποκαλοῦσιν ἀνθρώπους εὖ- 
βούλους τε καὶ κακοβούλους εἰναΐ τινας; ἀρά γε 
ἀξιόν ἐστι καὶ αὖϑις ποτὲ περὶ αὐτοῦ ἐνθυμηθῆναι, 

ὦ Σίσυφε; 
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ἩΕΡῚ Δ ΟΥΤΟΥ 

Ἣν ἄλλῳ 

ἘΡΑΞΥ ΣΎ ΡΑΧΎΨῬΟΣ 

“ΖΆΑΛΜΟΓΟΣ ΝΟΘΕΤΟΜΈΝΟΣ. 

Β τ ξ. ἀνε: ὃ 

ΕἸ ΤΥΓΧΆΝΟΜΕΝ περιπατοῦντες ἐν τὴ στοῦ τοῦ 
-Ὁ , » ἘΞΕΒ ᾿ 

Διὸς τοῦ ἐλευϑερίου ἐγώ τε καὶ Βρυξῖας ὁ “Στειρι- 
Υ Ὁ ὦ. :. ὦ ’ Ἃ 3.- ’ εὑς. εἶτα προσελϑέτην ἡμῖν Κριτίας τε καὶ ᾿Πρασί- 

ς 7 οι 9: ’ 5 Ὁ 

στρατος ὃ Φαίακος, τοῦ Ἐρασιστράτου ἀδελφιδοῦς. 
ν 3 

ἐτύγχανε δὲ τότε γεωστὶ παρὼν ἀπὸ. Σικελίας καὶ 
- 5: . ) 

τῶν τόπων τούτων ὁ Ερασίστρατος. προσελθὼν ὃ 
»-Ὸἦ τ τ 2 

ἔφη, Χαῖρε, ὦ Σώκρατες. Καὶ σὺ γε, ἣν δ΄ ἐγώ: τέ 
Ἷ ς »» Ἂ 

γάρ; καλόν τι ἀπὸ Σικελίας ἔχεις λέγειν ἡμῖν; Καὶ ἡ 
. 2. -ὉὋ “ 1] 

πάνυ. ἀλλὰ βούλεσθ᾽, ἔφη, πρῶτον καϑιζώμεθα;. 
᾿ ᾿ ». 

κέχγμηκα γὰρ, χϑὲς βαδίσας πεγαρθϑεν. Πάνυ γ᾽, 
5 .-Ὁ γε" ε 2ὕὔ ἵ -“ν 3 β΄ 

εἰ δοχεῖ. 1ἰ οὖν, ἔφη, βούλεσθε πρῶτον ἀκούειν ὦ 
»“ο᾿ ᾽ Ὁ »“Σ φῳ, 

τῶν ἐκεῖ; πότερον περὶ αὐτῶν ἐχείνων 0, τι πρίώάτε 
ὅν ᾿ 4 ς 

τουσιν, ἢ ὅπως πρὸς τὴν πόλιν ἔχουσιν τὴν ἡμετέ- 
"» "Ἱ -“ ε Ϊ 

ραν; ἐκεῖνοι γὰρ ἐμοὶ δοκοῦσι πεπογϑέναι πρὸς ἡ- 
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μᾶς οἱόνπερ οἵ σφῆκες. καὶ γὰρ τούτους ἐάν τις κα- 
τὸ σμικρὸν ἐρεϑίζων ὀργίσῃ, ἄμοχοι γένονται, ἕως 

τις αὐτοὺς ἐπιϑέμενος πανοικὶ ἐξέλῃ. οὕτως οὖν καὶ 

οὗ Συρακούσιοι, εξ μὴ τις ἔργον ποιησάμενος σφό- 
δρα μεγάλῳ στόλῳ ἥξει ἐκεῖσε, οὐκ ἔστιν ὕπως ἐκεί- 
γη ἢ πύλις ἔσται ποτὲ ἡμῖν ὑποχειρία. ὑπὸ δὲ τῶν 
σμικρῶν τούτων ἂν μᾶλλον ὁργίζοιντο, οὕτως ὡς ἂν 

μάλιστα Ἀϑεπάψριθοι εἴησαν. πεπόμφοασι δὲ καὶ νῦν 
ὡς ἡμᾶς πρέσβεις, ὡς μὲν ἐμοὶ δοκεῖ, βουλόμενοί τι 
ἐξαπατῆσαι τὴν πόλιν. Μεταξὺ δὲ ἡμῶν διαλεγομέ- 
νῶν, ἐτυχέτην οἱ Συρακούσιον πρέσβεις παριόντες. 
εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ερασίστρατος, δείξως εἰς τὸν ἕνα τῶν 
πρέσβεων, Οὑτοσὶ μέν τοι, ἕφη, ὡ Σώκρατες, πλου- 

σιώτατός ἐστι τῶν Σικελιωτῶν καὶ Ἰταλιωτῶν. "μῶς 
δ᾽ οὐχί; ἔφη, ᾧ γε ὑπάρχει γῆ τε ἄφϑονος οὕτως, 
ὥστε εὐπορίαν εἰναι, εἰτις βούλοῖτο, πάνυ πολλὴν 

γεωργεῖν; καὶ αὕτη μὲν τοιαύτη οἵα οὖγ ἑτέρα ἀλ- 
λη ἕν γε τοῖς “Ἕλλησιν. ἔτι δὲ τἄλλα τὰ εἷς πλοῦτον 
ἥκοντα ἁπλᾶ, τὰ ἀνδράποδα, καὶ ἵπποι, καὶ χρυσὸς, 
καὶ ἄργυρος. δρῶν δ᾽ ἐγὼ αὐτὸν ἀναγόμενον, ὡς 
ἀδολεσχήσοντο περὶ τῆς οὐσίας τῆς τοῦ ὧν ϑρώπου, 
ἠρόμην, Τί δὲ, ὦ ᾿Ερασίστρατε; ἀνὴρ ποῖός τις 
εἶναι δοκεῖ ἐν τῇ Σικελίᾳ; Οὗτος, ἔφη, Σικελιωτῶν 
καὶ Ἰταλιωτῶν καὶ δοκεῖ οἰ ἔστι πλὲον πάντων πο- 
ψηρότατος, }) ὅσῳ πλουσιώτατος: οὕτως ὡστ᾽ εἴτινα 
βούλει Σικελιωτῶν ἐρωτᾷν ὦντίνα πονηρότατον γο-- 
μίζει εἶναι καὶ πλουσιώτατον, οὐδεὶς ἂν φήσειεν ἄλ- 

λον ἢ τοῦτον. Οἰηϑεὶς δ᾽ αὐτὸν ἐγὼ οὐ περὶ μι» 
κρῶν τὸν λόγον ποιεῖσθαι, ἀλλὰ περὶ τῶν μεγίστων 
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δοκούντων εἶναι, ἀρετῆς τε πέοι χαὶ πλούτου, ἠρό- 
μὴ» πότερον ἂν φαίη πλουσιώτερον εἶναι ἄνϑρω- 
πον, ὅτῳ δὺο τυγχάνει τάλαντα ἀργυρίου, ἢ ὅτῳ 
ἀγρὸς ἄξιος δυοῖν ταλάντοιν». Οἶμαι μὲν ἐγὼ, ἔφη, 

ὅτῳ ἀγρός. Οὐκοῦν, ἔφην ἐγὼ, κατὰ τὸν αὐτὸν λό- 

γον, καὶ εἰ τυγχάνεξ τῷ ἱμάτια ὄντα, ἢ στρώματα, 

ἢ τἄλλα ἔτι πλέονος ἄξια ἢ ὅσου τῷ ξένῳ, οὗτος ἂν 

εἴη πλουσιώτερος. Συνέφη χαὶ ταῦτα. ΕἸ δέ τις σοὶ 
διδοίη αἵρεσιν τούτοιν, πότερον ἂν βούλοιο; ᾿Ἐγὸὶ 
μὲν ἂν, ἔφη, τὸ πλείστου ἄξιον. Ἰ]οτέρως ἂν οἰόμε- 
γος πλουσιώτερος εἶναι; Οὕτω. νυνὶ μὲν ἄρα φοαί- 
γεται οὗτος ἡμῖν ὧν πλουσιώτατος, ὅστις πλείστου 
ἀξία κέκτηται. Ναὶ, ἔφης. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, οἱ 
ὑγιαίνοντες τῶν καμνόντων πλουσιώτεροι ἂν εἴησαν, 
εἴπερ ἡ ὑγίεια πλείονος ἄξιον κτῆμα ἢ τὼ τοῦ κά- 
μῆοντος ζοημδ τα: οὐδεὶς γὰρ ἂν οὖν ὅστις οὐχὶ πῤο- 
τιμήσειεν ὑγιαίνειν, ὀλίγον πεκτήμενος ἀργύριον, 

μᾶλλον ἢ τὰ βασιλέως τοῦ μεγάλου χρήματα κεκτῆς- 
μένο ς νοσεῖν" δῆλον ὅτι πλείονος ἄξιον οἰόμενος εἰς- 

ναι τὴν ὑγίειαν. οὐ γὰρ ἄν ποτὲ προῃρξ το, εἰ μὴ 
προτιμότερον ἣγε τὸ εἶναι τῶν χρημάτων. Θὺ γάρ. 
Οὐκοῦν καὶ εἴτι ἄλλο φαίνοιτο πλείονος ἄξιον τῆς 

ὑγιείας, ὃ τοῦτο κεκτημένος, οὗτος ἂν πλουσιώτατος. 

εἴη. ναί. Εἰ δὲ δή τις ἡμᾶς γυνὴ προσελθὼν ἔροιτο, ἢ 
Ὧ, Σώκρατες καὶ ᾿Εουξία καὶ ᾿Ερασίστρατε, ἔχοιτ᾽ 

ὧν εἶπεν μοι τέ ἐστὲν ἀνϑρώπῳ ἄξιον κτῆμα; ἀρὰ 
γε τοῦτο ὃ κτησάμενος ἄνθρωπος ἄριστα βουλεὺοι- 
τὸ πιρὶ τούτον, ὅπως ἂν βέλτιστα λίαν πράττοι τὰ 
τε αὐτὸς αὑτοῦ πρώνματα καὶ τὰ τῶν φίλων; τὶ ἂν 
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εἶναι τοῦτο φήσαιμεν; ᾿Εμοὶ μὲν δοκεῖ, ὦ Σώκρα. 
τες, εὐδαιμονία πλείστου ὄξιον ἀνϑρώπῳ εἶναι. Καὶ 
οὐ κακῶς γ᾽, ἔφην ἐγώ" ἀλλ᾿ ἀρὰ γε τούτους ἂν τῶν 
ἀνϑοώπωνγ εὐδαιμονεστάτους ἡγησαίμεϑα εἶναι, οἵ- 
τινὲς μάλιστα εὖ πράττοιεν; “Ἐμοὶ γοῦν δοκοῦσιν. 
Οὐκοῦν ἂν οὗτοι ἄριστα πράττοιεν, ὅσοιπερ καὶ 
ἐλάχιστα ἐξαμαρτάγοιεν περὶ σφᾶς αὐτοὺς καὺ περὶ 

τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, τὰ δὲ πλεῖστα κατορϑοῖεν; 

Πάνυ γε. Οὐκοῦν οἵ ἐπιστάμενοι τὰ κακὰ καὶ τὰ 
ἀγαϑὰὲ, καὶ ὅσα πρακτέα καὶ ὅσα μὴ, οὗτοι ἂν ὁρ- 
ϑότατα πράττοιεν, καὶ ἐλάχιστα ἐξαμαρτάνοιεν - Συν- 
εδόκει καὶ ταῦτα. νῦν ἄρα ἡμῖν φαΐνονται οἵ αὖ- 
τοὶ ἄνδρες, σοφώτατοΐ τὲ καὶ ἄριστα πράττοντες, 

καὶ εὐδαιμονέστατοι χαὶ πλουσιώτατοι: εἴπερ ἄρα 
ἥ σοφία τοῦ πλείστου ἄξιον κτῆμα φαΐνεται. ναί. 
ἀλλ, ἔφη ὑπολαβὼν ὸ “βρασίστρατος, ὦ Σώχφθατες, 
τί ἂν ὄφελος εἴη τῷ ἀνθρώπῳ, εἰ σοφώτερος μὲν εἴη 
τοῦ ἹΝέστορος, τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια τιὶὲ πρὸς τὴν δίαιταν 
μὴ τυγχάνοι. ἔχων, σιτία καὶ ποτε, καὶ ἱμάτια, καὶ 

εἴ τι ἄλλο τῶν τοιούτων ἐστί; τί ἂν Ἶ σοφία ὥφε- 

λοίη; ἢ πῶς ἂν οὗτος πλουσιώτατος εἴη, ὃν γε οὖ- 

δὲν κωλύει πτωχεύειν, μηδενός γ εὐπρροῦντα τῶν 
ἐπιτηδείων; Σφόδρα οὖν ἐδόκει καὶ οὗτος λέγειν τι. 
᾿Ἱλλὰ πότερον,. ἢ» δ᾽ ἐγὼ, ὃ μὲν τὴν σοφίαν κεκτη- 

μένος πάϑοι ἂν τοῦτο, εἰἢ ἐνδεὴς γένοιτο τούτων; 
εἰ δέ τις τὴν Πουλυτέωνος οἰκίαν κεκτημένος εἴῃ, 
καὶ πλήρης εἴη χρυσίου καὶ ἀργυρίου ἡ οἰκία, οὐκ 
ἂν δεηϑείη οὐδενός; ᾿4λλ᾽, ἔφη, τοῦτον μὲν οὐδὲν 
κωλύει αὐτίκα νῦν διαϑέμενον τὰ κτήματα, ἔχειν 

ΡῬώαν, Τν ὙΠ], 9 
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ἀντ αὐτῶν τοὗτων, ὧνπερ καὶ τυγχάνει δεόμενος 

εἰς τὴν δίαιταν, ἢ καὶ νόμισμα ἄἀνϑ᾽ ὅτου ταῦ- 
τὰ δυνήσεται πορίζεσθαι, καὺ ἁπάντων εὑπορεῖν πα- 
οαχρῆμα. ΕἾ γε τυγχάνοιεν, ἔφην ἐγὼ, οὗ ὄντες ἂν- 
ϑρώποι, δὲόμενοι τοιαύτην σφίσιν οἰκίαν γενέσθαι 
μᾶλλον, ἧπερ τὴν ἐκείνου σοφίαν. ἐπεὶ εἴγξ τὸοιοῦ- 
τοι εἴησαν οἷοι τὴν τοῦ ̓ ἀνθρώπου σοφίαν περὶ πλεί- 

ογος ἡγεῖσϑαι καὶ τὰ ἀπὸ ταύτης ψιχφύμενα, πολὺ 
μᾶλλον οὗτος ἔχει διατίϑεσθαι, εἴπερ τυγχώνει τὺ 
δεόμενος, καὶ βούλοιτο καὶ αὐτὴν καὶ τὸ ἔργα τὰ 
ἀπὸ ταύτης διατίϑεσϑαι. ῆ τῆς μὲν οἰκέας ἦτε χοῆ- 
σις πολλὴ τυγχάνει οὖσα καὶ ἀναγκαία, καὶ ῥα σα 

τῷ ἀνγϑρώπῳ τὰ διαφέροντα τὰ πρὸς τὸν βίον, ἐν 
τῇ τοιαύτῃ οἰκίᾳ οἰκεῖν μᾶλλον ἢ ἐν σμικρῷ καὶ 
φαύλῳ οἰκιδίω" τῆς δὲ σοφίας ἥτε χρεία ὀλίγου ἀξία, 
καὶ τὸ διαφέροντα σμικρὰ, ἢ σοφῷ ἢ ἀμαϑεῖ εἶναι 
περὶ τῶν μεγίστων; ἢ τούτου μὲν καταφρονεῖν τοὺς 
ἀνθρώπους, καὶ μὴ εἶναι ὠνητάς" τῆς δὲ κυπαρίτ- 
του τῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ Πεντελίκων λίϑων πολλοὺς 
τοὺς ῥτόμενονς τε καὶ βουλομένους πρίασθαι; οὐκ- 
οὖν ἂν εἴγε σοφὸς εἴη κυβερνήτης, οὐδὲ ἰατρὸς σο- 
φὸς τὴν τέχνην, ἢ τιν᾽ ἄλλην τῶν τοιουτοτρύπων 
τεχνῶν εὖ αὶ καλῶς δύναιτο μεταχειρέζεσϑαι, οὗ- 
δενὸς ὅτον οὐκ ἄν ἐντιμότερος εἴη τῶν κατὰ τὴς οὔ- 

σίας μεγίοτων χτημάτων: ὁ δὲ δυνάμενος εὖ βου- 

λεύευϑιαι καὶ αὐτὸς αὑτοῦ πέρι καὶ ἑτέρου, ὅπως 

ἂν ἀρισταὰ πράττοι, οὐκ ἂν ἀρ δύναιτο διατίϑε- 

σθαι, εἴπερ δούλοιτό γε τοῦτο πράττειν, δ ιολα- ' 

βὼν δὲ καὶ ὑποβλέψας ὁ ̓ Βουξίας, ὡσπερ τὶ ἀδικοὺ- 
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μενος, Σὺ γὰρ ἂν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, εἰ δέοι σὲ τἄ- 
ληϑῆὴ λέγειν, φαίης ἂν εἶναι Καλλίου τοῦ “Ἱππονέ- 
κου πλουσιώτερος. καίτοι οὐκ ἂν ἀμαϑέστερος ὅμο- 
λογήσαις ἂν εἶναι περὲ οὐδενὸς τῶν μεγίστων, ἀλλὰ 
σοφώτερος" καὶ οὐδὲν μᾶλλον διὰ τοῦτο πλουσιώ- 
τερος εἶ. Ἴσως γὰρ, ἦν δ᾽ ἐγὼ, σὺ οἴει, ὦ ̓ Βρυξία, 
τουτουσὶ μὲν τοὺς λόγους, οὕς νυνὶ διαλεγόμεθα, 
εἶναι παιδιάν" ἐπεὶ οὔκ ἀληϑῶς γε οὕτως ἔχειν, ἀλλ᾽ 
ὥσπερ ἐν τῇ πεττείᾳ εἶναι πεττοὺς, οὕς εἴτις φέ- 
ροιτο, δύναιτ᾽ ἂν τοὺς ἀντιπαίζοντας ποιεῖν ἡττᾶ- 
σϑαι οὕτως ὥστε μὴ ἔχειν ὃ, τι πρὸς ταῦτα ἄντι- 
φέρουσιν. ἴσως οὖν καὶ περὶ τῶν πλουσίων οἶει μὲν 
οὐδέν τι μᾶλλον οὕτως ἔχειν’ λόγους δὲ τινας εἶναι 

τοιούτους οὐδὲν τι μᾶλλον ἀληϑεῖς ἢ ψευδεῖς, οὖς 
λέγων ἄνϑρωπος περιχίγνοιτ ἂν τῶν ἀντιλεγόντων, 
ὡς οἱ σοφώτατοι καὶ πλουσιώτατοι ἡμῖν εἶσι" καὶ 
ταῦτα τοιαῦτα ψευδῆ λέγων, ἀληϑὴ λεγόντων. καὶ 
οὐδὲν μὲν ἴσως ϑαυμαστόν: ὁμοίως ὥσπερ εἰ δύ 
ἀγϑρώπῳ περὶ γραμμάτων λεγοίτην, ὃ μὲν φάσκων 
τοῦ Σωκράτους ἄρχειν σίγμα, ὃ δ᾽ ἕτερος, ἄλφα" 

οὗτος ἂν εἴη κρείττων ὃ λύγος ὁ τοῦ λέγοντος ἄλφα, 

ἢ τοῦ φάσκοντος τὸ σίγμα, ἀρχήν. Περιβλέψας δὲ 

πρὸς τοὺς παρόντας ὁ ᾿Βρυξίας, ἅμα γελῶν τε καὶ 
ἐρυθριῶν, ὥσπερ οὐ παρὼν τοῖς ἕμπρουϑεν λελε- 
͵μένοις, ᾿Εγὼ μὲν, ἕφη, ὦ Σώκρατες, οὐ τοιούτους 

ᾧμην δεῖν τοὺς λόγους εἶναι, οἷς μὴϊ ̓ ἂν πεῖσαι δὺ- 
γαιτό τις μηδένα τῶν παρόντων, μὴτ᾽ ἂν ὠφεληϑείη 

μηδὲν ἀπ᾿ αὐτῶν τίς γὰρ ἂν ἀνϑρώπων ποτὲ πιξι 
σϑείη γοῦν ἔχων, ὡς οἱ σοφώτατοι ἡμῖν πλουσιώτα 

ΒΘ 
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τοι ;Ὶ) ἀλλὰ μᾶλλον, ἐπειδὴ περὶ τοῦ πλουτεῖν διαλέ- 
γεσϑαι δεῖ, ὁπόϑεν καλόν ἐστι πλουτεῖν, καὶ ὅπό- 

ϑὲν αἰσχρόν" καὶ αὐτὸ τὸ πλούσιον εἶναι ἄνϑρωπον, 
τί ἐστι’ πότερον ἀγαϑόν, ἢ κακόν, Εἶεν, ἕφην ἐγώ: 
τοιγαροῦν τολοιπὸν δὴ φυλαξόμεϑα. καλῶς δὲ καὶ 
σὺ ποιεῖς παραινῶν. ἀλλὰ τί οὐκ αὐτὸς, ἐπεΐπερ εἰσ- 

ἡγῇ τὸν λόγον, ἐπεχείρησας εἰπεῖν πότερον σοὶ δο- 
κεὶ ἀγαϑὸν εἶναι τὸ πλουτεῖν, ἢ κακόν; ἐπειδήπερ 
οἵγ ἔμπροσθεν λόγοι οὐ περὶ τούτου δοκοῦσι σοὶ 
εἰρῆσϑαι. “Ἐμοὶ μὲν τοίνυν δοκεὶ ἀγαϑὸν εἶγαι, ἔφη, 
τὸ πλουτεῖν. Ἔτι δ᾽ αὐτοῦ τι βουλομενὸῦυ λέγειν, 
ὑποκρούσας ὃ Ἰριτίας; Ξὺ γὰρ εἰπέ ὑ μν ὦ “Ἐρυξία, 

ἀγαϑὸν ἡγὴ τὸ πλουτεῖν; ᾿Ἔγωγε, νὴ Ζϊα. ἢ γὰρ ἂν 
μαινοίμην. καὶ οὐδένα γε οἶμαι εἶναι ὅστις ἂν οὐχ 
ὁμολογήσειε ταῦτα, Καὶ μὴν, ἔφη ὃ ἕτερος, καὶ ἐγὼ 
οἶμαι οὐδένα ὅντινα οὐκ ἂν ποιῆσαι ὁμολογεῖν ἐμοὶ, 
ἐνίοις ἀνθρώποις κακὸν εἶναι τὸ πλουτεῖν, οὐκ ὧν 
οὗν, εἴπερ ἀγαϑὸν ἤν, κακὸν ἡμῶν ἐνίοις ἐφαΐνετο. 
Εἰπον ον αὐτοῖν ὅτι ᾿Εγὼ τοι ὑμᾶς, εἰ μὲν ἐτυγχά- 

γδτε περὶ τούτου διαφερόμενοι, ὁπότερος ὑμῶν ἄλη- 
ϑέστερα λέγει περὲ ἱππασίας, ὅπως ἂν τις ἄριστα ἐπ- 
σεεύοιυ" εἰ μὲν αὐτὸς ἐτύγχανον ἱππικὸς ὧν, αὐτὸς ἂν 
ὑμᾶς ἐπειρώμην παύειν τῆς διαφορᾶς" (Ποχυνόμην 
“ὐρ ἂν εἰ παρὼν. “μὴ καϑ' ὅσον οἱόστ᾽ Ἵν ἐκώλυον 

διαφερομένους" ἢ εἰ περὶ ἑτέρου οὑτινοσοῦν διαφε- 
ούμενοι, μηδέν τι μᾶλλον ἐμέλλετε, εἰ μὴ ὅμολογοῖτε 
τουτὶ, μᾶλλον ἐχϑρὼ ἀντὶ φίλων ἀπαλλαγῆναι) νῦν 
δὲ, ἐπειδὴ τετυχήκατε περὶ τοιούτου πράγματος δια- 
Ῥερομένω, ᾧ ἀνάγκη προσχρῆσϑαι παρ᾽ ὅλον τὸν 
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βίον, καὶ μεγάλα διαφέρει, πότερον ἐπιμελητέον ἐστὲ 
τούτου ὡς ὠφελίμου ὄντος, ἢ οὔ, καὶ ταῦτα, οὐ τῶν 
φαύλων, ἀλλὰ τῶν μεγίστων δοκούντων εἶναι τοῖς 
“βλλησιν" (οἵ γοῦν πατέρες τουτὲ πρῶτον τοὶς σφετέ- 
ροὶς υἱέσι παραινοῦσιν, ἐπειδὰν εἰς τὴν ἡλικίαν τά- 
χιστὰ ἀφέκωνται τοῦ ἤδη φρονεῖν, ὡς δοκοῦσι, σκο- 
πεῖν ὁπόϑεν πλούσιοι ἔσονται" ὧς, ἂν μέν τι ἕχῆς, 

ἀξιός του εἶ: ἐὰν δὲ μὴ, οὐδενός. εἰ οὖν σπουδάζε-- 
ται μὲν οὑτωσὶ σφόδρα, ὑμεῖς δὲ τἄλλα συμφερομέ- 
γω, περὶ τούτου οὑτωσὶ μεγάλου “πράγματος διαφέ- 
ρεσϑε: ἔτι δ᾽ αὖ πρὸς τούτοις περὶ τοῦ πλουτεῖν δια- 

φέρεσϑε: οὐχ ὁπότερον μέλαν ἢ Ἰϑιϑλὴν; οὐδὲ ὅπότε- 
ρον κοῦφον ἢ βαρὺ, ἀλλ ὅπότερον κακὸν ἢ ἀγαϑόν' 
ὡς ὧν μάλιστα καὶ εἰς ἔχϑραν καταστῆναι, εἰ τῶν κα- 
κῶν τε καὶ ἀγαϑῶν πέρι διαφέρεσϑε' καὶ ταῦτα μέν- 
τοι, ταμάλιστα φίλω τε ὄντε καὶ συγγένεε" ἐγὼ οὖν, 
ὅσον ἂν ἐπ᾿ ἐμοὶ ῃ,οὐ περιόψ "οιαι ὑμᾶς αὐτοὺς αὗ- 
τοὶς διαφερομένθυς" ἀλλ εἰ μὲν αὐτὸς οἱόστ ἦν, 

φράσας ἂν ὑμῖν ὅπως ἕχει, ἔπαυσα τῆς διαφορᾶς" 
γυνὶ δ᾽ ἐπειδὴ αὐτὸς μὲν οὐ τυγχάνω οἱόστ᾽ ὧν, ὑμῶν 
δ᾽ ἑκάτερος οἴεται οἱόστ᾽ εἶναι ὁμολογεῖν ποιῆσαι τὸν 
ἕτερον, ἕτοιμος εἰμὶ συλλαμβάνειν καϑ' ὅσον ἂν δύνω- 
μαι, ἵνα διομολογηϑῇ ὑμῖν ὅπως ἔχει τοῦτο. σὺ οὖν, 
ἔφη, ὦ Κριτία, ἐπιχείρει ποιῆσαι ἡμᾶς ὁμολογεῖν, 
ε ε ᾿ 2 5» ἢ ἀκα ἢ ω ΝΣ Ξῃς 
ὠσπερ ὑπεδείξω. .1λλ᾽, ἔφη, ἐγὼ μὲν, ὥσπερ ἠρξάμην, 

"᾿Μρυξίαν τοῦτον ἡδέως ἐροίμην ἂν εἰ δοκοῦσιν αὐτῷ 

εἶναι ἄνθρωποι δίκαιοι καὶ ἄδικοι. ἸΝὴ Ζία͵, ἔφη 
ἐκεῖνος, καὶ σφόδρα μέντοι. 11 δὲ; τὸ ἀδικεῖν, πότε- 

ρον κακὸν σοὶ δοκεῖ εἶναι, ἢ ἀγαϑόν; ἹΚακὸν ἔμοι- 
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γε. 2 τ δ᾽ χ χγ»9 “Π δΣ μοιγεὺ ΠΕ γε. Ζοκοῖ δ᾽ ἂν σον ἀνϑρῶπος, εἰ μοιχεῦει τιὺς τῶν 
Ὁ -Ὁ δι ͵ ΚΙ »- ι 

πέλας γυναῖκας ἐπὶ ἀργυρίῳ, ἀδικεῖν ἂν, ἢ οὔ; καὶ 
ταῦτα μέντοι, καὶ τῆς πόλεως καὶ τῶν γόμων κωλυόν- 

3... -. » 2» - Φ "»"Ὡ- Ψ -- τ 

τῶν; ἀἰδικεῖν ἂν ἕμοιγε δοκοῖ, Οὐκοῦν, ἔφη, εἰ μὲν 
΄ ᾿ Θ ΒῚ - 

πλούσιος τυγχάνει ὧν καὶ ἀργύριον δυνατὸς ἀναλῶ- 
σαε ὃ ἀδικός 18 ἄνϑρωπος καὶ ὁ βουλόμενος, ἐξ ξαμα 0- 
τάνοι ἄν" εἰ δὲ γε μὴ ὑπάρχει πλουσίῳ εἶναι τῷ ἂν- 

32 » ες Ω ΚῚ Γ ἔ 2.2 »ν κ 

ϑρώπῳ, οὔκ ἕχγων ὅπόϑεν ἀναλίσκοι, οὐδ᾽ ἂν δια- 
, [σἹ [ ει 2 3 )ν να ϑὼ. 

πράττεσθαι δύναιτο ἃ βούλεται" ὥστ᾽ οὔκ ἂν οὐδὲ ἐξα- 

μαρτάνγοι. διὸ καὶ λυσιτελοῦ ἂν τῷ ἀν ϑρώπι μᾶλλον 
μὴ εἶναι πλουσίῳ, εἰήτερ ἧττον διαπράξεται ὗ ἃ βούλε- 

ται βούλεται δὲ ΓΕ ΓΩ χαὶ ἰἄλυν ἀν τὸ γοσεῖν, 
ἔ ΡῚ Υ͂ ΕἼ }ὰ Ν] ᾿ Ἕ ι 

πότερον ἂν φαίης κακὸν ἢ ἀγαϑὸν εἶναι; Κακὸν 
ἔγωνε. "τῇ δέ. δοχοῦσὶ ΝΣ ἴο ἄνϑ ἐγώγε, "θὲ; δοκοῦσί τιγὲς σοὶ ἀκρατεῖς ἀγϑρωποι; 
Ἔ 1015 ξ Οὐκοῦν 5 :λ ἽΣ ᾽ 5 3 Υ̓ Υ̓ ( 

μοιγε. Οὐκοῦν, εἰ βέλτιον εἴν πρὸς ὑγίειαν τούτῳ 
-»- γ --οσΌ Υ -ΟἢοΟο Ἃ, “Ὕ 

τῷ ἀνϑρῶώπῳ ἀπεχεσϑαι σιτῶν καὺ ποτῶν, καὶ τῶν 
2 Ὁ ς ἢ Ξ ι Α ΠῚ 9 

ἄλλων τῶν ἡδέων δοκούντων εἶναι, ὃ δὲ μὴ οἱόστ᾽ εἴη 
2 Π ΄ ἴω ι 4 δι ἀκράτειαν' βέλτιον ἂν εἴη τούτῳ τῷ ἀνϑρώπῳμὴ 

) Ὁ ον» “ἢ ΡλῚ 

ὑπάρχειν ὁπόϑεν ἐκποριεῖται ταῦτα, μᾶλλον ἢ πολ-- 
Ξ “ὁ ᾿ }1 

λὴν εὐ τ εἶναι τῶν ἐπιτηδείων; οὕτω γὰρ ἂν 

αὐτῷ οὐκ ἐξουσία εἴη ἐξαμαρτάνειν, οὐδ᾽ εἰ σφόδρα 
βούλοιτο. ᾿Εδύκει οὖν εὖ καὶ καλῶς διειλέχϑαι ὁ Κρι- 

τίας οὕτως͵ ὥστ᾽ εἰ μὴ ἠσχύνετο παρόντας ὁ Ἔρυ- 
ΕῚ κι 3 5 ᾿ 

ξίας, οὐδὲν αὐτὸν ἐκώλυεν ἀγαστάντα τύπτειν τὸν 
Γ΄- ΄ 4) α΄ἷἣ 

Μριτίαν" οὕτως ᾧετο μεγάλου τινὸς ἐστερῆσϑαι" ἐπεὶ 
᾿] Π « 3 - 

αὐτῷ φανερὸν ἐγένετο ὅτι οὐκ ὀρϑῶς τοπρότερον ἐ- 
δόξαζε περὶ τοῦ πλουτεῖν. καταμαϑὼν δ᾽ ἐγὼ οὕτως 
ἔγοντα τὸν» Ερυξίαν, καὶ εὐλαβούμενος μὴ ποῤῥωτές 
σῷ τὶς λοιδορία καὶ ἐναντίωσις γένοιτο, Τουτοτὶ μὲν 
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λόγον, ἔφην ἐγὼ, πρώην ἐν «“Ἱυκεέῳ ἀνὴρ σοφὸς λέγων 

Πρόδικος ὃ Κεῖος ἐδόκει τοῖς παροῦσι φλυαρεῖν οὕ- 
τως, ὥστε μηδένα δύνασθαι πεῖσαι τῶν παρόντων ὡς 
ἀληϑὴ λέγοι. καὶ δῆτα καὶ μειράκιόν τὸ σφόδρα νέον 
τὐϑαῤεϊθυν καὶ στωμύλον. προσκαϑιζόμενον, κατεγέ- 

λα τε καὶ ἐχλεύαζε, καὶ ἔσειεν αὐτὸν, βουλόμενον λό- 

γον λυμβάνειν ὧν ἔλεγε" καὶ μέντοι "αὶ πολὺ μᾶλλον 
εὐδοκίμησε παρὰ τοῖς ἀκροωμένοις, ἥπερ, ὁ Πρόδι- 
κος. “ἀρ οὖν, ἔφη ὃ ρασίστρατος, ἔχοις ἂν ἡμῖν ἄ- 
παγγεῖλαν τὸν λόγον; Πάνυ μὲν οὖν, ἐὰν ἄρα ἀνα- 

μνησϑῶ. ὧὡδὲ γάρ πως, ὡς ἐγῷμαι, εἶχεν. ἠρώτα γὰρ 

αὐτὸν τὸ μειράκιον πῶς οἴεται κακὸν εἶναι τὸ πλου- 
τεῖν, καὶ ὅπως ἀγαϑόν. ὃ δ᾽ ὑπολαβὼν, Ὥσπερ καὶ 
σὺ νῦν δὴ, ἔφη, τοῖς μὲν καλοῖς καγαϑοῖς τῶν ἀν- 
ϑοώπων, ἀγαϑόν: καὶ τοῖς ἐπισταμένοις ὅπου δεῖ 
χρῆσϑαι τοῖς χρήμασι, τούτοις μὲν ἀγαϑὸν, τοῖς δὲ 
μοχϑηροῖς καὶ ἀνεπιστήμοσι, κακόν. ἔχει δ᾽, ἔφη, καὶ 
τἄλλα πράγματα οἴτω πάντα. ὅποϊῖοι γὰρ ἂν τινὲς 
ὦσιν οἵ χρώμενοι, τοιαῦτα καὶ τὼ περ) ματα αὐτοῖς 
ἀνάγκη εἶναι. καλῶς δ᾽, ἔφη, δοκεῖμοι καὶ τὸ τοῦ ήρ- 

χιλόχου πεποιῆσθαι, Καὶ φρονεῦσι τοῖα ὁποίοις ἐσκυ- 

ρέωσιν ἐρύμασι. Ιγὺν ἄρ᾽, ἔφη τὸ μειράκιον, εἴτις ἐμὲ 
σοφὸν ποιοὶ ταύτην τὴν σοφίαν ἣν οἵ ἀγαϑοὶ ἄνδρες 
σοφοΐὶ εἶσιν, ἅμα ἀνάγκη καὶ τὰ ἄλλα πράγματ᾽ αὖὐ- 
τὸν ἀγαϑὰ ἐμοὲ ποιεῖν, πρὸς μὲν αὐτὰ ἐκεῖνα μηδὲν 
πραγματευσάμενον, τι δέ μὲ ἀντ ἀμαϑοῦς σοφὸν 
πεποίηκεν" ὥσπερ εἴτις ἐμὲ νυνὶ γραμματικὸν ποιὴ- 
θεϊεν, ἀνάγκη αὐτὸν καὶ τἄλλα πράγματα 7θαμματι- 
κα ἐμοὶ ποιεῖν" καὶ εἰ μουσικὸν, μουσικά" ὥσπερ ὅταν 
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ἀγαϑὸν ἐμὲ ποιήσῃ, ὅἀμὰ ἀγαϑὰ καὶ τὰ πράγματα 
" 3 - ἢ 

πεποιηκέναι μοι. Οὐ μᾶντον ταῦτά γε ξυνέφη ὃ 1106- 
49 -οΣ7ὋὮ ᾿ .« ὅξι - 

διχκος" ἀλλ᾽ ἐκεῖνα μὲν ὡμολόγει. Πότερον δὲ σοὶ δο- 
τ Ὁ» φ ΒΞ. ἡ - 9 ᾿ 2} Ξ 

κεῖ, ἔφη, ὥσπερ οὐκέαν ποιεῖ, ἀνϑρώπου ἔργον εἶναι, 
ῳ κ 5 : Ὁ ὃ. 5 

οὕτω καὶ τὰ πράγματα ἀγαϑὰ ποιεῖν; ἢ ἀνάγκη, 
-ο 2) 2 Ὗ . 5 ᾿] ὔ ’ 

ὁποῖα ἄττ᾽ ἂν τὴν ἀρχὴν γένωνται, εἴτε κακὰ εἴτε ἀ- 
ω -Ὁ 2» 39 ᾽ ς [ 

γαϑὲ, τοιαΐτα διατελεῖν ὄντα αὐτά; ᾿Ὑποπτεύσας 

δὲ, μοὶ δοκεῖ, ὁ Πρόδικος, ἢ 2 ἔμελλεν ὁ λόγ ος χωρήσε- 

σϑαν αὐτῷ, σφόδρα πανούργως, ἵνα μὴ πάντων πα- 
ρόντων ἐναντίον φαίνοιτο ἐξελεγχόμενος ὑπὸ τοῦ μει- 

ι ὶ « Ὁ ωοω --Ὁ 2 

οακίου: (μόνῳ μὲν γὰρ αὑτῷ τοῦτο παϑεῖν, οὐδὲν 
2 ἢ ΕΥ ΒῚ 7 2; εν ’ 
ᾧξτο) διαφέρειν ἔφη ἀνθρώπου ἔργον εἰναι. Πότερον 

8 ἵ 2» ἶ . ε] ᾿ ἘΠ ΩΣ ᾿ αν» 

δὲ σοὶ, ἕφη, δοκεὺὶ εἰναι διδακτὸν ἡ ἀρετὴ, ἢ ἔμφυ- 
τον; Ζιδυκτὸν, ἔφη, ἔμοιγε. (. ὑκοῦν, ἔφη, ἂν δοκῇ γ » ἔφη, ἔμοιγε. {. ὕκοῦν, ἔφη, ἂν δοκῇ 

Ψ ΒΥ ’ ὔ ῳ - 2 

σον ηλέϑιος εἰναν εἴτις οἴοιτο, τοὶς ϑεοὶς εὐχόμενος, 
2) ἘΠ ᾿ 

γραμματικὸς ὃν γεγέοϑαι, ἢ μουσικὸς, ἢ ἑτέραν τιγὰ 
ἐς γ 5: γῇ . πὸ Ξ ῃ , “23,5 4 , γ τς ξ ᾿ ἑπεστήμην λαβεῖν; ἢ ἀγάγκη μαϑ ὄντα πριδὶ ἕτερου, 
»ἢ 2 ἘΞ ΄ Υ 

ῃ αὐτὸν ἐξευρόντα, κχτήσασϑαι; «Συνέφη καὶ ταῦτα. 
Οὐκοῦν, ἕφη τὸ μειράκιον, σὺ, ὦ Πρόδικε, ὅταν εὖ- 
Ζζη «τοὶ ς ϑεοῖς εὖ πράττειν καὶ ΕΥ. σοὶ εἶναι, τότε 
οὐδὲν ἕτερον εὔχῃ ἢ καλὸς κα γαϑὸς γεγέοθϑαι; εἴπερ 

- ν -υ 3 Ὁ Ὁ ὃ ῃ 

τοῖς μὲν καλοῖς καγαϑοῖὶς τῶν ἀνϑρώπων καὶ τὼ 
ϑ » - Ἁ 

πράγματα τυγνάνει ἀγαϑὰ ὄντα, τοῖς δὲ φαύλοις μο- 
" , ιν δὰ ; Ξ 2 

γϑηριά, εἴπερ οὖν τυγχάνει ἢ ἀρετὴ διδακτὸς οὖσα, οὖ- δν [15 ἐ ᾷ ᾿ 
᾿ ΡΎ ςι ΕῚ 

δὲν ἕτερον φαΐνοιο ἂν εὐχόμενος ' διδαγϑῆναι ἃ οὐκ 
ἐπίστασαι. Εἶπον οὖν ἐγὼ πρὸς τὸν μον νῦτι μοὶ 

δοκεῖ οὐχὶ φαῦλον πρᾶγμα πετογϑέναι, εἰ τυνγχάνεν 
᾿ , « -- ᾿ -“ - 

τούτου διημαρτηκιὺς, εἰ οἴεται ἡμῖν παροὶ τῶν ϑεῶν 
“ἄν , »ν ὦ " ἀπ 
α εὐχόμεϑα, γενέσϑαι ἂν καΐ ἅμα. εὐ καὶ ἑκαστοτϑ 
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σποδὴ βαδίζων εἰς πόλιν, προσευχόμενος αἰτεῖς παρὰ 
τῶν ϑιῶν δοῦναί σοι ἀγαϑά" οὐ μέντοι οἶσϑα εἰ οἷοί 
τε σοὶ ἐκεῖνοι ταῦτα δοῦναν ἃ σὺ τυγχάνεις αἰτούμενος" 
ὥσπερ ἂν εἰ πρὸς τὰς τοῦ γραμματιστοῦ φοιτῶν ϑὺ- 
ρᾶς, ἀντιβολοίης δοῦναι σοὶ γραμματικὴν ἐπιστήμην, 
μηδὲν ἄλλο πραγματευσαμένῳ, ἀλλὰ ἥντινα λαβὼν 
παραχρῆμα καὶ δυνήσῃ πράττειν τὰ τοῦ γραμματι- 
στοῦ ἔργα. Ταῦτα ἐμοὺ λέγοντος, ὃ Πρόδικος ἀντα- 
γήγετο πρὸς τὸ μειράκεον, ὡς ἀμυνούμενος, καὶ ἐπι- 
δείξων ταῦτα ἅπερ σὺ νῦν δὴ" ἀγανοκτῶν εἰ φαί- 

γρίτο μάτην τοῖς ϑεοῖς εὐχόμενος. εἶτα προσελϑὼν 

ὁ γυμνασίαρχος ἀπαλλάττεσθαι αὐτὸν ἐκ τοῦ γυ- 
μνασίου ἐκέλευεν, ὡς οὐκ ἐπιτήδεια τοῖς γέοις διαλε- 

γόμενον" εἰ δὲ μὴ ἐπιτήδεια, δηλονότι μοχϑηρά. 
Τούτου δὴ σον ἕνεκα ταῦτα διῆλθον, ἵνα ϑεάσαιο 
ὡς ἔχουσιν οὗ ἀνϑρωποι πρὸς τὴν φιλοσοφίαν. εἰ 
μὲν γε Πρόδικος παρὴν λέγων ταῦτα, μαίνεσθαν 
τοὶς παροῦσιν ἐδόχει ἂν οὕτως, ὥστε καὶ ἐκβληϑὴῆ- 
ναι ἐκ τοῦ γυμνασίου" σὺ δὲ νυνὶ οὕτω σφόδρα δο- 
κεὶς εὖ διειλέχϑαι, ὥστε οὐ μόνον τοὺς παρόντας 
πεῖσαι, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀντιλέγοντα ποιῆσαι ὅμολο- 

γεῖν σοι δηλονότι. ὥσπερ ἐν τοῖς δικαστηρίοις, εἰ 
δύο ἄνϑρωποι τύχοιεν τὴν αὐτὴν μαρτυρέαν μαρτυ- 
ροῦντες, ὃ μὲν, καλὸς καγαδϑὸς δοκῶν εἶναι, ὁ δὲ, 

μοχϑ ηρύς" διὰ τὴν τοῦ μοχϑηρρῦ μαρτυρίαν οὐδὲν 
ἂν τι μᾶλλον οἵ δικασταὶ πειυϑείησαν, ἀλλὰ τυχὸν 

καὶ τἀναντία ποιήσειαν" εἰ δ᾽ ὁ καλὸς χὠγαϑὸς δο- 
κῶν ταῦτα φήσειε, καὶ σφόδρα ἂν δοκοὶ ταῦτα ἀλη- 
ϑ9ὴ εἶναι. ἴσως οὖν καὶ οἱ παρόντες τοιοῦ τόν τι πε- 
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καὶ ἀλαζόνα ἡγοῦντο εἶναι" σὲ δὲ, πολιτικόν τε καὶ 
ἄνδρα καὶ πολλοῦ ἄξιον. εἶτα οἴονται δεῖν μὴ αὖ- 
τὸν τὸν λόγον ϑεωρεῖν, ἀλλὰ τοὺς λέγοντας, ὁποῖοί 

τινες ἂν ὦσιν. ᾿Αλλὰ μέντοι, ἔφη ὃ Ἐρασίστρατος, 
ὦ “Σώκρατες, εἰ καὶ σκώπτων λέγεις, φαίνεσθαι ἕμοι- 
γὲ δοχεῖ ὃ Κριτίας λέγων τι. ἀλλὰ μὰ δ᾽, ἣν δ᾽ 

ἐγὼ, οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν. ἀλλὰ τί, ἐπεὶ ταῦτα εὖ καὶ 

καλῶς διείλεγϑον, οὐ καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ λόγου ἐπετε- 
λεσάτην; δοκεῖ δὲ μοι, ὑμῖν ἐπίλοιπόν τι εἶναι τῆς 

σκέψεως. ἐπειδὴ τοῦτό γε ἐδόκει ὁμολογεῖσϑαι, τοῖς 

μὲν ἀγαϑὸν εἶναι, τοῖς δὲ κακὸν, λοιπὸν δὴ σχέψα- 

σθαι τί ἐστιν αὐτὸ τὸ πλουτεῖν. εἰ γὰρ μὴ τοῦτο 
πρῶτον εἴσεσθε, οὐδ᾽ ἂν ὁπότερον καχόν ἐστιν ἢ 
ἄγαϑὸν, δύναισϑε συνομολογῆσαι. ἕτοιμος δ᾽ ὑμῖν 
καὶ ἐ ἐγὼ, καϑ' ὅσον οἱόστ᾽ ἂν ὦ, συνδιαοσκοπεῖσθαι. 

φρασάτω οὖν ἡμῖν ὃ φάσκων τὸ πλουτεῖν ἀγαϑὸν 

εἶναι, τούτου πέρι ὅπως τυγχάνει ἔχων. .1λλ᾽ ἐγὼ 
μὲν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὐδέν τι περιττότερον τῶν 

ἄλλων ἀνθρώπων τὸ πλουτεῖν λέγω εἶναι" τὸ γὰρ 
χρήματα πολλὰ κεκτῆσθαι, τοῦτο εἶναί τὸ πλουτεῖν' 
οἶμαι δὲ καὶ Κριτίαν τοῦτον οὐχ ἕτερον τὸ πλουτεῖν 
οἴεσθαι εἶναι. Ἔτι μὲν ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγὼ, κἂν οὕτως 
ὑπόλοιπον εἴη σκέψασθαι ὅποϊά ἐστι χρήματα, ἵνα 
μὴ ὀλίγον ὕστερον περὶ τούτου αὖ πάλιν ΒΡ ὙΡῸ 

διαφερομένω. αὐτίκα γὰρ οὗτοι Καρχηδόνιοι νομέ- 
σματι χρῶνται τοιῷδε": ἐν δερματίῳ μικρῷ ἀποδὲδε- 
ται ὅσόν τε στατῆρος τὸ μέγεϑος μάλιστα " ὃ, τι δὲ 

ἐστι τὸ ἐγαποδεδεμένον, οὐδεὶς γινώσκει, εἰ μὴ οἱ 
ποιοῦντες " εἶτα χατεσφραγισμόνγῳ τούτῳ νομέζουσι. 

β 
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αὶ ὃ πλεῖστα τοιαῦτα χεχτημέν ος, οὗτος πλεῖστα 
οκεὶ χρήματα κεκτῆσθαι, καὶ πλουσιώτατος εἶναι. 

Ξ ἘΠ ΤῈ ἔαρι δι, » ὁ δὲ τις παρ᾽ ἡμῖν πλεῖστα τοιαῦτα χεκτημένος εἴη, 
39 τ }} ΠΥ 7 2 2 Υ͂ .. 

οὐδὲν ἂν μᾶλλον πλούσιος εἴη, ἢ εὖ ψήφους πολλὰς 

ὧν ἐκ τοῦ ὄρους ἔχοι. ἐν δὲ “ακεδαίμονι σιδηρῷ 
σταϑμῷ νομίζουσι, καὶ ταῦτα μέντοι τῷ ἀχρείῳ τοῦ 

.« ͵ . . " 
ΑἉ ῇ -- 

σιδήρου" καὶ ὁ πολὺν σταϑ μὸν σιδήρου τοῦ τοιού- 
-Ὁ 5 ᾿ 9 

του κεκτημένος, πλούσιος δοκεῖ εἶναι, ἑτέρωϑε ὃ 
3 Ε7] δὰ 5 [ Ὡ 5 ᾿ 

οὐδενὸς ἀξιον τὸ κτῆμα. ἐν δὲ τῇ Αιϑιοπίᾳ λέϑοις 
, -»“Ὕ τ 3ςν ’ 

ἐγγεγλυμμένοις χρῶνται, οἷς οὐδὲν ἂν ἔχοι χρήσα- 

σϑαν “ακωγικὸς ἀγήρ. ἐν δὲ Σεύϑαις τοῖς ἸΝομάσιν 

εἴτις τὴν Πουλυτίωγος οἰκίαν κε κτημένος εἴη, οὐδὲν 
ἂν πλουσιώτερος δοκοῖ εἶναι, ἢ εἰ παρ᾽ ἡμῖν τὸν 
-«Τυκαβηττόν. δῆλον οὖν ὅτι οὐκ ἂν εἴη ἕκαστά γ8 
τούτων κτήματα, εἴπερ ἔνιοι τῶν κεκτημένων μηδὲν 

Γ 2 ) , 

διὰ τοῦτο πλουσιώτεροι φαίνονται. ἀλλ΄ ἔστιν, ἕφην, 
 Ω , ΩΝ 

ἕκαστα τούτων ὄντα, τοῖς μὲν, χρήματά τε, καὶ πλοὺ- 
ο ᾿ - ᾿ , 

σίου οἵ ταῦτα κεκτημένοι" τοῖς δὲ, οὗτε χρήματα, 
͵ ΄ ω ῃ 3φ«»ν 

οὔτε πλουσιώτεροι διὰ τοῦτο. ὠσπέρ γε οὐδὲ καλά 
: ι “» ι .ω- 3 ς ᾿ 

τε καὶ αἰυχρὰ πᾶσι τὰ τοιαῦτα, ἀλλ᾽ ἕτερα ἑτέροις. 

εἰ δὲ βουλοίμεϑα ξπισκέψασϑαι τέ δήποτε τοῖς μὲν 
Σ "9 ε . ΘΟ, 2 Ὰ ν Ι 2 ΝΑ ὑ ΝΝ δέ- Β.Ὶ -Ὁ 

κύϑαις αἵ οἰκίαι οὐ χρήματά εἰσιν, ἡμῖν δὲ" ἢ τος 
ὗ ΠΕ ; ΝΥ͂Ν ημῖν δ᾽ ἍΜΕν )}ὺ -Ὁ 

Καρχηδονίοις μὲν τὰ δέρματα, ημῖν δ᾽ οὐ- ἢ τος 
«Ἱακεδαιμονίοις ὃ ὁ σίδηρος χρήματα, ἡμῖν δ᾽ οὐ: ἀρ᾽ 
ἂν οὑτωσὶ μάλιστα ἐξεύς Ὀσμ». αὐτέκα, εἶτις ““ϑή- 

-“" Ν] 

»ησι τούτων τῶν λίϑων τῶν ἐν τῇ ἀγορᾷ, οἷς οὐδὲ 
χρώμεϑα, κεχτημέγος εἴη χίλια τάλαντα σταϑμὸν, 
Ξ' ς ι ; δ -Ὁ 

ἔστιν ὅ, τι ἂν πλουσιώτερος νομίζοιτο εἶναι διὰ τοῦ" 
3 23.,2ν.49 Ὁ το; Οὐκ ἔμοιγε φαένεται. .Αλλ᾽ εἰ τοῦ λυχνέτου λί- 
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τ “’ κ ᾿ ᾿ Ξ 

ϑου κεκτημεγος εἴη τὸ χίλια τάλαντα, καὶ σφόδρα 

πλούσιον φϑκον εἶναι ἂν; Πάνυ γε. ᾿1ρά γε, ἔφην, 

διὰ τοῦτο, ὅτι τὸ μὲν χρήσιμον, τὸ δ᾽ ἀχρεῖον ἡμῖν 
ἐ ΠΤ 7 ΞΡ εν Ἂ ἈΝ, ΝΣ - Τ ῇ εἴ 
ἐστι; Ιναΐί. Επεὶ καὶ ἐν τοῖς Σκύϑαις τούτου ἕνεκα 

9 -ο 5 2 ῳ 2 39 - 

αὐτοῖς οἰκίαν οὐ χρήματά ἐστιν, ὁτε οὐδεμέα αὐτοῖς 
» ΝῚ Π ον: 3.2 »ν [ -᾿ [ 3 

χρείοι οἰκέας Ἐστίν: οὐδ΄ ἂν προτιμήσεις Σχύϑης ἀ- 
Ἁ Υ - ι » ΩΝ ͵ 

γὴρ οἰκίαν αὑτῷ τὴν καλλίστην εἶναι μᾶλλον ἢπερ 
Π ἥ ω ᾿ , Τ " 37..,9 

σισῦραν δερματίνην" ὅτι τὸ μὲν χρήσιμον, τὸ δ᾽ ἀ- 
χρεῖον αὐτῷ ἐστιν. αὖϑις αὖ ἡμῖν τὸ Καρχηδύνιον 
νόμισμα οὐκ οἰόμεϑα χρήματα εἶναι" οὐ γάρ ἐστιν 
ὕ, τὸ ἂν αὐτοῦ ἐκκομισαίμεϑα ὅσων δεόμεθα, ὡσ- 

- [4 3 3 αν ᾽ν τῷ “ΨΠ Ἷ 

περ τῷ ἀργυρίῳ: ὡστ ἀχρεῖον ἂν ἡμῖν εἴη. Εϊκός γε. 
ε " 2) Υ , Ἐ τἂν -“ 

σα μὲν ἄρα τυγχάνει χρήσιμα ὄντα ἡμῖν, ταῦτα 
χρήματα" ὅσα δ᾽ ἀχρεῖα, ταῦτα δ᾽ οὗ χρήματα. Πῶς 
οὐν, ἔφη ὁ ̓ Ερυξίας ὑπολαβὼν, ὦ Σώκρατες; ἢ ἔστιν 

ὅ, τι χρώμεϑοα 1 πρὸς ἀλλήλους τῷ διαλέγεσϑαι, καὶ 
τῷ βιλαπετοιὸν καὶ ἑτέροις πολλοῖς; ἀρα ἡμῖν ταῦτ᾽ 
ὃν εἴη τὰ χρήματα; καὶ μὴν χρήσιμά γε φαίνεταν 

᾿ ΕῚ Ί 5ς}2 εἰ Ν ἘΠ᾿ κῶν “1 2 

ὄντα. οὔκ αὖ οὐδ᾽ οὕτως ἐφαΐνετο ἡμῖν ὃ, τι ποτ 
ἐπρ νον } μ Ἶ τ 5 ᾿ Ὁ ΤΑ ΝΑ ᾽ ΞῈ ἐστὶ τὰ χοήματα. ὑτι μὲν γὰρ ἀνάγκη χρήσιμα εἰ 

5. ἡν ᾿ ᾿ 2 Ὁ Ἧ 

γαι, ἐάνπερ μέλλῃ χρήματα ἔσεσθαι, τοῦτο μὲν ἐκ 

σιάντων ἀμολαγεῖτῃ σχεδόν γι ἀλλὰ ποῖα δὴ τῶν 
χρημάτων; ἐπειδὴ γε οὐ πάντα. φέρε δὴ, εἰ πάλιν 
ἐς ἢ ὧδε μετίοιμεν, ἄρα μᾶλλόν τι εὑρεϑείη ὁ ὃ ζητοῦμεν, 

3 2 ει ᾿ 

τί ποτ ἐστὶν ὁ χρώμεϑα χρήμασι, καὶ πρὸς τί εἴρη- 
ε “" - ωῳ ; ᾿ 

τοι ἡ τῶν χρημάτων κτῆσις, ὥσπερ τοὺ φάρμακα 
πρὺς τὸ τιὺςς γόσους ἀπαλλάττειν; ἴσως γὰρ ἂν ἡμῖν 

Ψ "» ΤῸΝ , ΒῚ δ 

οὕτω μᾶλλον φανερὸν γένοιτο. ἐπειδὴ ἀναγκαῖον μὲν 
" ᾿ 2ὕ »ο Ἃ 

φαιγεται, ὁσαπερ τυγχάνει χρήματα ὄντα, ταῦτα καὶ 
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πτ ῷ ἥ 4 ει “ “" 

χοήσιμα εἶναι" τῶν δὲ χρησίμων γένος τι ὁ καλοῦμεν 
Π "λῚ , , ι 

χρήματα λοιπὸν ἂν εἴη σκέψασϑαι, τὰ πρὸς τένα 
χορείαν χρήσιμα χρῆσϑαι, χρήματά ἐστι. πᾶντα μὲν 

; ; ᾽ ε; γὰρ ἴσως χρήσιμα, οσά γὲ πρὸς τὴν ἐργασίαν χρώ- 
μεϑα ὥσπέρ γὲ πάντα μὲν τιὶ ψυχὴν ἔχοντα, ζῶα" 

-ρ τ 4 ᾿ Ὁ 2 Γ 

τῶν δὲ ζώων γένος τι καλοῦμεν ἀνϑρῶώπον. εἰ δὴ τις 
ε -Ὁ ᾿ ΕλῚ ς ΡῚ " - 

ἡμᾶς ἔροιτο, τίνος ἂν ἡμῖν ἐκποδὼν γενομένου, οὖὔ- 
δὲν δεοίμεθα ἱατρικῆς, οὐδὲ τῶν ταύὑτης ἐργαλείων, 
᾽ -Ὁ με 32 9 , » 
ἔγοιμεν ἂν εἰπεὶν τι εὖ αὖ νόσοι ἀπαλλαγείησαν ἐκ 

-Ὁ- ἵ Ἃ Ν ’ ὡρ β . ὮΧ Ἴ Ι 

τῶν σωμάτων, καὶ μὴ γίγνοιντο παντάπασιν, ἢ, γιγνό- 
τ 5 , » 3 ἐεγς ἢ 

μεναν παραχρῆμα ἀπαλλάττοιντο. ἔστιν ἀρὰ, ὡς ξοι- 
86δ..5 ᾿ .-Ὁ ΕἸ β . « ᾿ Ὁ Ἄ , 

κεν, ἢ ἰατρικὴ τῶν ἐπιστημῶν ἡ πρὸς τοῦτο χρησί- 
: ΝῚ 3 Γ  ς ΄ ΄ 

μη, πρὸς τὸ νόσους ἀπαλλάττειν. εἰ δὲ τις ἡμᾶς πά- 
Ἁ ει. αὦὖ 3 ᾿ ων 

λιν ἔροιτο, τίνος ἂν ἡμῖν ἀπαλλαγέντος, οὐδὲν δεου- 
5 59 ιν , 2 -- Γ 

μεϑα χρημάτων, ἀρ΄ οἷν ἔχοιμεν εἰπεῖν; εἰ δὲ μὴ, 
“ εφςλ , ᾿ ΠΣ. ὁ 3 τε 2. »; - 2! 

πάλιν ὡδὲ σκοπώμεϑα᾽" φέρε, εἰ οἱόστ᾽ εἴη ζὴν ἀν- 
,ὔ “ “υ ι . . 

ϑοώπος ἄγευ σιτῶν καὶ ποτῶν, καὶ μὴ πεινῷ μηδὲ 
ὃ - 3 9 { }1 21 3 Ὅλα ᾿ δέ » 95 
ιψῷ, ἔσϑ'᾽ ὃ, τι ἂν ἢ αὐτῶν τούτων δέοιτο, ἢ ἄρ- 

᾿ Σ τ. 32 

γυρίου ἢ ἑτέρου τινὸς, ἵνα ταῦτα ἐκπορίζηται; Οὐκ 
2» Ὁ 2 "Ὁ ὮΝ 2) ᾿ Π Φιὰ «ἃ 

ἔμοιγε δοκεῖ. Οὐκοῦν καὶ τἄλλα κατὰ τὸν αὐτὸν 
Ψ κ 3 Ὁ 

τρόπον" δὺ μὴ δεοίμεϑα πρὸς τὴν τοῦ σώματος ϑὲ- 
9 « - ᾽ - 3 Ἂ ΟῚ [ 

ραπείαν ὧν νῦν ἐνδεεῖς ἐσμεν, καὶ ἀλέας καὶ ψύχους 
Ἃ “Ὁ ΕΣ ῳ -ή᾿ , ᾿ 

ἐνίοτε, καὶ τῶν ἀλλῶν ὁσων τὸ σῶμα ἐνδεὲς γιγνόμε- 
-“ 4 27 ΡῚ ᾿ «ς - Ω ᾿ 

γον προσδεῖται, ἀχρηστ᾽ ἂν ἡμῖν εἴη τὰ καλούμενα 
χρήματα" εἰ μηδείς γε παντάπασι μηδενὸς δέοιτο 

“δ ! ᾿ ΄ - Ε 
τούτων, ὧν ἕνεκεν ὃν βουλοίμεθα χρήματα ἡμῖν εἰ- 
γναν" ἵνα ἐξαρκοίμεϑα πρὸς τὰς ἐπιϑυμίας καὶ τὰς ἐν- 

δείας τοῦ σώματος, ὧν ἂν ἑκάστοτε δεώμεϑα. εἰ δ᾽ 
2 Ή Π «ς - 

ἐστιν ἄρα πρὸς τοῦτο χρήσιμον ἡ τῶν χρημάτων» 
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»τῆσις; πρὸς τὴν τοῦ σώματος ϑεραπείαν τῶν ἐν- 
- ω-Ὡ « »Ἅ»οΤἬἍ »ο“ὉὋο᾿ Φ 

δειῶν, εἰ γοῦν ἡμῖν τοῦτο ἐκ μέσου ἀναιρεϑείη, οὐ- 
᾿ δ , Γ , ϑε τὰ 2 , 

δὲν ὧν δεοίμεϑα χρημάτων" ἴσως δ᾽ ἂν οὐδ᾽ εἴη 
Π 2Γ ς ς»ν»υ 

σοντάπασι χρήματα. Φαίνεται. Φαΐνεταν ἀρὰ ἡμῖν, 
ὡς ξοικξ, τιὶ πρὸς ταύτην τὴν πραγματείαν χρήσιμα 

τῶν προγμάτων, ταῦτα εἶναι χρήματα. Οὐ μὴν ἀλλ 
ἐτάραττέ γε αὐτὸν σφόδρα τὸ λογέδιον. Τί δὲ τὰ 

ΕλῚ τ ἣν 3 

τοιάδε; ΡΤΈΠον αν φήσαιμεν οἱόντε εἰναι ταὐτὸν 
πρᾶγμα πρὸς τὴν αὐτὴν ἐργασίαν τοτὲ μὲν χφήσι- 

μον εἰναι, τοτὲ δὲ ἀχρεῖον; Οὐκ ἔγωγ ἂν φαίην" 
ὥ 3 2) 

ἄλλ εἴτι δεοίμεϑα τούτου πρὸς τὴν αὐτὴν ἐογα- 
σίαν, καὶ χρήσιμον μοὶ δοκεῖ εἴναν" εἰ δὲ μὴ, οὔ. 
Οὐκοῦν εἰ ἄνευ πυρὸς οἱοίτε εἴημεν ἀνδριάντα χαλ- 
κοῦν ἐργάσασθαι, οὐδὲν ἂν δεοίμεϑα πυρὸς πρός 
γε τὴν τούτου ἐργασίαν" εἰ δὲ μὴ δεοίμεθα, οὐδ᾽ ἂν 
χρήσιμον εἴη. ὃ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ περὶ τῶν ἄλλων. 

» ω- [9] ] ζν. , 

«αἰνεται. Οὐκοῦν ὅσων ἄνευ οἱόντε γίγνεσθϑαΐ τι, 

οὐδὲν ἂν τούτων ἡμῖν οὐδὲ χρήσιμον φαίνοιτο πρός 
γε τοῦτο. Οὐ γάρ. Οὐκοῦν εἴποτε βαενοινάθθὼ οἷοί- 

τε ὄντες ἄνευ ἀργυρίου καὶ χρυσίου καὶ τῶν ἄλλων 
τοιούτων (οἷς μὴ αὐτοῖς χρώμεϑὰ πρὸς τὸ σῶμα, 

ὥσπερ σιτίοις καὶ ποτοῖς καὶ ἱματίοις καὶ στρώμασι 

καὶ οἰκίαις παύειν τὰς τοῦ σώματος ἐνδείας, ὥστε 

μηκέτι δεῖσϑαι, οὐκ ἂν ἡμῖν οὐδὲ χρήματα φαίνοι- 

τὸ πρός γε τοὗτου ἀργύριόν τὲ καὶ χρυσίον, καὶ τάλ- 
λα. τὰ τοιαῦτ" εἰπέρ ποτὲ καὶ ἄνευ τούτων οἱόντξΕ 

γίνεσϑαι. Οὐ γάρ. Οὐκ ἂν ἄρα οὐδὲ χρήματι ἡμῖν 

ταῦτα φιχνὲ ῃ, εἰ μηδὲν χρή! μα" ἀλλὰ ταῦτ᾽ ἂν δίῃ, 

οἷς τὰ χρήσιμα οἱοίτε ἐσμὲν ἐκπορίζεσϑαι, Ὧ ΣὦῶΣ 
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κρατες, οὖχκ ἄν ποτε δυναίμην τοῦτο πεισϑῆναι, ὡς 
τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα 
οὔκ ἄρα χρήματα ἡμῖν ἐστιν. ἐκεῖνο μὲν γὰρ σῳ ὁ- 
δρα πέπεισμαι, ὡς τά 78 ἡμῖν ἀχρεῖα ὄντα, οὐδὲ 
χρήματά ἐστι" καὶ ὅτι τῶν χρησιμωτάτων ἐστὶ πρὸς 
τούτων χρήματα τοὶ χρήσιμα" οὐ μὴν τοῦτό γε, ὡς 
ταῦτα οὔ χρήσιμα ἡμῖν τυγχάνει ὄντα πρὸς τὸν βίον, 

εἴπερ 75 τούτοις τιὶὶ ἐπιτήδεια ἐκποριζοίμεϑα. φέρε 
δὴ, πῶς ἂν τὰ τοιαῦτα φήσαιμεν; ἀφ᾽ εἰσί τινες ἂν- 
ϑρωποι, οἵτινες μουσικὴν παιδεΐουσιν, ἢ γράμμα- 
τὰ, ἢ ἑτέραν τινὰ ἐπιστήμην, οὗ ἂν ἀντὶ τούτων 
σφίσιν αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια ἑκπορίζωνται, τούτων 
μισϑὸν πραττόμενοι; Εἰσὶ γάρ. Οὐκοῦν οὗτοι οἵ 

ἄνθρωποι ταύτῃ τῇ ἐπιστήμη ἂν ἐκπορίζοιντο τὸ 
ἐπιτήδεια, ἀντὲ ταύτης ἀλλαττόμεγοι, ὥσπερ ἡμεῖς, 
ἀντὶ τοῦ χρυσίου καὶ ἀργυρίου. Φημέ. Οὐκοῦν εἴ- 
περ τούτῳ “να οἷς πρὺς τὸν ἐν χρῶνται, 

κιἀὶν αὐτὸ χφήσιμον εἴη πρὸς τὸν βίον. καὶ γὰρ τὰρ- 
γύριον τοὑτου ἕνεκα χφήσιμον ἔφαμεν εἶναι, ὅτι οἷ- 
οἶτ᾽ ἡμὲν αὐτῷ τἀναγκαῖα πρὸς τὸν βίον ἐκπορίζε- 
σθαι. Οὕτως, ἔφη. Οὐκοῦν εἴπερ αὗται αἵ ἐπίστη- 
μαι τῶν χθησίμων, πρὸς τοῦτο φαίνονται ἡμῖν αἵ 
ἐπιστῆμαι χρήματα οὖσαι, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν 
δι᾿ ἤνπερ τὸ χρυσίον τε καὶ τὸ ἀογύριον. δῆλον δὲ 

ὅτι καὶ οἵ ταύτας κεκτημένοι, πλουσιώτεροι. ὀλίγον 
δὲ πρότερον οὕτω χαλεπίϊς ἐπεδεχύμεϑα τὸν λαχὼν, 
εἰ οὗτοι πλουσιώτατοι. ἀναγκαῖον δ᾽ ἂν εἴη καὶ ἐκ 
τοὺ νῦν ὡμολυγημένου τοῦτο ξυμβαίνειν, ἐνίοτε τοὺς 

ἐπιοιημογεστέρους, πλουσιωτέρους εἶναι. εἰ γάρ τις 
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“Ἵ 

ἡμᾶς ἔροιτο, ἄρα παντὶ ἀνϑρώπῳ οἰόμεϑα χρήσιμον 

εἶναι ἵππον, ἄρα φαίης ἄν; ᾿, τοὶς μὲν ἐπιστήμοσιν 
ὅπως δεὶ ἵππῳ γρῆσϑαι, χρήσιμος ἂν εἴη, τοῖς ἄνε- 

πιστήμοσι δ᾽ οὔ; Ψαίην ἄν. Οὐκοῦν, ἔφη, κατὰ τὸν 
αὐτὸν λόγον, οὐδὲ φάρμακον παντὶ ἀνθρώπῳ χρή- 
σιμὸν εἶναι, ἀλλὰ τούτῳ ὅστις τυγχάνει εἰδὼς ὡς δεῖ 
χρήσασϑαι αὐτῷ; Φημί. Οὐκοῦν καὶ τἄλλα πάντα 
ὁμοίως; Ἔοικε. Χρυσίον ἄρα καὶ ἀργύριον, καὶ τὰλ- 
λὰ τὰ δοκοῦντα χρήματα εἶναι, τούτῳ ἂν μύνῳ χρή- 
σιμὰ εἴη, ὅστις τυγχώνει ἐπιστάμενος ὡς χρηστἕον 
αὐτοῖς. Οὕτως. Οὐκοῦν πρότερον ἐδόκει τοῦ καλοῦ 

καὶ ἀγαϑοῦ εἶναι εἰδέναι ὅπου τε καὶ ὅπως τούτων 

ἑκάστοις χρηστέον ἐστί; Φημί, Τοῖς ἄρα καλοῖς κἀ- 
γαϑοῖς τῶν ἀνθρώπων, τούτοις ἂν μόνοις καὶ χρή- 
σιμο ταῦτ᾽ εἴη, εἴπὲρ ἢ: τοὗτοις ἐπιστημόνως χφη- 
στέον" εἶ δὲ τούτοις μόνοις χρήσιμον, τούτοις ἂν 
μόνοις καὶ χρήματα εἶναι φαίνοιτο, ἀτὸρ, ὡς ἔοικε, 
καὶ τὸν ἀνεπιστήμονα ἱππικῆς, κεκτημένον δὲ ἵπ- 
πους, οὗ τυγχάνουσιν αὐτῷ ἀχρεῖσι ὄντες, εἴτις τοῦ- 

τον ἱππικὸν ποιήσειεν, ἄρα ἂν ἅμα καὶ πλουσιώτε-" 
ρον πεποιηκὼς εἴη" εἴπέρ γε αὐτῷ ἃ ἐτύγχανε πρόσ- 
ϑὲν ἀχρεῖα ὄντα, χρήσιμα πεποίηκεν" ἐπιστήμην. 
γὰρ τινὰ παραδιδοὺς τῷ ἀνϑρώπῳ, ἅμα καὶ πλού- ὦ 
σιον αὐτὸν πεποίηκε. Φαίνεταί γε. Ὅμως δὲ μοι κἂν" 
διομόσασϑαι δοκῶ ὑπὲρ Κριτίου, ὑπὸ μηδενὸς τού- β 

τῶν τῶν λόγων πεπεῖσθαι. Νὴ Δία" καὶ γὼρ, ἔφη, 
μαινοίμην ἂν», εἰ ταῦτα πειϑοίμην. ἀλλὰ τί οὐκ ἐχεῖ- 

γον τὸν λόγον διετέλεσας, ὡς τὰ δοκοῦντα οὐκ ἔστι 

χοήματα, χρυσίον καὶ ἀργύριον, καὶ τάλλα τὰ τοις 
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αὗτα; ὡς ἐγὼ πάνυ σφύδρα, τούτους τοὺς λόγους 

ἀκροώμενος, οὕς καὶ σὺ νῦν τυγχάνεις δὴ διεξιὼν, 

ἄγαμαι. 1ἷπον οὖν ἐγὼ, ὅτι μοὶ δοκεῖς σὺ, ὦ Ζίρι- 

τία, οὕτως ἐμοῦ χαΐρειν ἀκροώμενος, ὥσπερ τῶν ῥα- 
ΝΙΝ [ὁ τε ᾽ 2ὔ γ ὃ Ἔ ) Χ 395. ν ᾿ 

ψωδῶν οἵ τὰ Ομήφου ἕπη ἀδουσιν" ἐπεὶ οὐδείς γὲ 

σοι δοκεῖ τούτων τῶν λόγων ἀληϑὴς εἶναι. ὅμως δὲ, 
φέρε, πῶς ἂν τὰ τοιαῦτα φήσαιμεν; ἀρά γὲ τοῖς γε 

ΒΔ 3 ᾿ Ξ 

οἰκοδομικοῖς τῶν ἀγνϑρώπων φαίης ἂν αὐτὸ εἶναι 

χρήσιμα πρὸς τὸ οἰκέαν Τρ οτσον ὁ “ἔμοιγε δοκεῖ, 
εἸ Ὡ 2 

ΤΙότερον οὖν ταῦτα φήσαιμεν ἂν χρήσιμα εἶναι οἷς 
3. ὦ - Α 32 

αὐτῶν κατεχρῶντο εἴς τὴν ἀδόδομ λίϑους, καὶ 
7 Ἃ Υ͂ Ἐν Ἀν ε΄ ο .Ν ἌἭ 

πλίνθους, καὶ ξύλα, καὶ εἴτι ἕτερον τοιοῦτον; ἢ καὶ 

τὰ ἐργαλεῖα οἷς αὐτοὺ τὴν οἰκίαν ἐργάζοιντο, καὶ οἷς 

ταῦτα ἐκπορίζοιντο, τὰ ξύλα, καὶ τοὺς λίϑους, καὶ 

παλιν τὰ τούτων ἐργαλεῖα; Ἔμοιγ » ἔφη, δοκεῖ πᾶν- 

τὰ ταῦτα χρήσιμα εἶναι πρὸς ἐκεῖνα. Οὐκοῦν, ἢ» δ᾽ 

ἐγὼ, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐργασιῶν, οὐ μόνον αὐτοῖς ᾽ 

οἷς καταχρώμεϑα πρὸς ἕκαστον τῶν ἔργων, ἀλλὰ καὶ 
οἷς ταῦτα ἐκποριξόμεϑα, χαὶ ὧν ἄνευ οὐκ ἂν ἜΝ 

ο. Πάνυ γε οὕτω. Οὐκοῦν πάλιν καὶ οἷς ταῦτα, καὶ 
9 τ Σ Ὁ Ὶ 

ἐπὶ ἀνωτέρω τούτων; καὶ οἷς πάλιν ἐκεῖνα, καὶ ἔτι 
. 2) Φ 3 ΡΙ - 

μαλα τὰ ἀγω" ὥστε καὶ εἰς ἀἁπειρόν τι πλῆϑος τε- 
«- ΒῚ ἴω ’ κι “« 2 

᾿λευτῶντα, ἀνάγκη ταῦτα πάντα πρὸς τὴν αὐτῶν ἐρ- 
᾿γασίαν χρήσιμα φαίνεσθαι; Καὶ οὐδὲν γε, ἔφη, ταῦ- 
[πὰ Ὁ Π ΒΥ ΕΥ̓͂ 2 ν ἔνι - Ω -" 5 , 

τὰ οὐτὼ κωλύει ἸΎΗ͂Ψ. ῬτῸ Ἐπ ὑπάρχοι τῷ ἀγϑρῶπῷ 
σιτία καὶ ποτὼ καὶ ἱμάτια, καὶ τἄλλα οἷς αὐτὸς πρὸς 

τὸ σῶμα μέλλει Ζρῆσϑαι, ὦ ἀρ᾽ ἂν τι προσδέοιτο χρυσί- 
ου, ἡ ἀργυρίου, ἢ ἄλλουτοιυ, οἷς ταῦτα ποριεῖται ἃ γ8 

Ἧ « 3 3) »Ὸὦὡἡ ΕῚ --ὦ Π Οἱ. 

δὴ ὑπάρχοι; Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, Οὐκοῦν φαίνοιτο ὧν 

Ῥυλτ. 1, ὙΠ]. Ἀ 
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“- 

ἡμῖν ἔστιν ὅτε ἄνθρωπος οὐδενὸς τούτων δεύμεναος 

πρὸς τὴν τοῦ σώματος χρείαν; Οὐ γάρ Οὐκοῦν εἰ 
ταῦτα ἀχρεῖα φαίνοιτο πρὸς ταύτην τὴν ἐργασίαν, 
οὐκ ἂν ποτε πάλιν δέοι χρήσιμα φανῆναι; ὑπέκειτο 
γὰρ μὴ οἵόντε ᾿εἶναι πρὸς τὴν αὐτὴν ἐργασίαν τοτὲ 
μὲν χρήσιμα, τοτὲ δὲ ἀχρεῖα εἶναι. 4λλ οὕτω γ᾽ ἂν, 
ἔφη, ὃ αὐτὸς λόγος σοὶ καὶ ἐμοὶ γένοιτο᾽ εἰ γαίρ πο- 
τε ταῦτα χρήσιμα γίγνοιτο πρὸς τοῦτο, οὐκ ἂν ποτὲ 
συμβαΐ» οὐ πάλιν ἄχρεῖα εἶναι" γὺῦν δὲ πρὸς τινὰς 
ἐργασίας πραγμάτων μοχϑηρῶν, τᾶς δὲ, χφηστῶν. 
᾿γωγ ἂν φαίην. ᾿49᾽ οὖν οἷἵόντε μοχϑηρόν τι πρᾶ- 
7γμα πρὸς ἀγαθοῦ τιγος ἐργασίαν χρήσιμον εἶναι; , 
Οὐκἕ ἔμοιγε φαίνεται. -ἰγαϑὰ δὲ πράγματα ἀρ ἂν 
ταῦτα φαίημεν εἶναι, ἃ δι᾿ ἀρετὴν ἄνϑρωπος πράτ- 

; Φημί. ρ᾽ οὖν οἵόντε ἄνθρωπον μαϑεῖν τι τοὐ- 

χων, ὅσα διὰ ᾿λόζηυ διδάσκεται, εἰ παντάπασιν ἅπε- 
᾿ , -Ὁ 2. ι 39 

στερημένος εἴη τοῦ ἀκούειν, ἢ ἑτέρου τινός; Π7ὼ “ἐ ἢ 

οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. Οὐκοῦν τῶν χρησίμων φαίνοιτο ἂν 
ἡμῖν πρὸς ἀρετὴν τὸ ἀκούειν, εἴπερ διδακτός γε ἢ 
ἀρετὴ τῷ ἀκούειν, καὶ αὐτῷ καταχρώμεϑα πρὸς τὰς 
μαϑήσεις; Φαΐνεται. Οὐκοῦν εἴπερ ἢ ἰατρικὴ οἵατϑ 
ἐστὲ τὸν γοσοῦντα παΐειν, φαΐνοιτο ἂν ἡμῖν ἐνέοτϑ 
καὶ ἡ ἰατρικὴ τῶν χρησίμων οὖσα πρὸς τὴν ἀρετὴν, 
εἴπερ διὰ τῆς ἰατρικῆς τὸ ἀκούειν πορισϑείη; Καὶ 
οὐδέν γε κωλύει. Δρ᾽ οὖν πάλιν καὶ εἰ τὴν ἰατρικὴν 
ἀντὶ χρημάτων πορισαίμεϑα, φαίνοιτο ἂν ἡμῖν καὶ 
τὰ χρήματα χρήσιμα ὄντα πρὸς ἀρετήν; Καὶ γάρ 
ἐστιν, ἔφη, τοῦτό γε. Οὐκοῦν πάλιν ὁμοίως καὶ δι᾿ 

οὗ τὰ χοήματα πορισαίμεϑα; Παντάπασι μὲν οὖν 
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πάντα. Ἦφ' οὖν ἄν σοι δοκοὶ ἄνϑρωπος ἀπὸ μοζϑη- 
ρῶν τε καὶ αἰσχρῶν πραγμάτων ἀργύριον αὑτῷ πο- 
οἰσασϑαι, ἄνϑ᾽ ὅτου τὴν ἰατρικὴν ἐπιστήμην κτὴ- 

σαιτο, ἢ δύναιτο ἀκούειν, ἐκ τοῦ μὴ οἵουτε; τῷ δ᾽ 
αὐτῷ ἐκείνῳ καταχρῆσθαι πρὸς ἀρετὴν, ἢ ἕτερ᾽ ἂτ- 
τα τῶν τοιούτων; Πάνυ μὲν οὖν ἔμοιγε δοκεῖ. Θὺκ-ε 
οὖν οὔκ ἂν τόγε μοχϑηρὸν χρήσιμον εἴη πρὺς ἄρε- 

τὴν; Οὐ γάρ. Οὐκ ἄρα ἀναγκαῖόν ἐστι, δι ὧν ἂν 

ἐκπορισαίμεϑα τὰ πρὸς ἕκαστα χρήσιμα, καὶ ταῦτα 
πρὸς τὰ αὐτὰ χρήσιμα εἶναι. φαίνοιτο γὰρ ὧν ἐνίο- 
τὲ μοχϑηρὰ πράγματα πρὸς ἀγαϑὸόν τι χρήσιμον εἷ- 
γαι. ἔτι δὲ μᾶλλον καὶ ἐπὶ τούτου ἂν φανερὰ γένοι- 
το. εἴπερ γὰρ ταῦτα χρήσιμα ἐστι πρὸς ἕχαστα, ὧν 
ἄνευ οὐκ ἂν γένοιτο, εἰ μὴ ταῦτα προῦὑπάρχει, φέρε, 
σῶς ἂν τὰ τοιαῦτα φήσαις; ἀρ' οἷόντε ἀμαϑίαν 
πρὸς ἐπιστήμην χρήσιμον εἶναι, ἢ νόσον πρὸς ὑγἐ- 
δια», ἢ κακίαν πρὸς ἀρετήν; Οὐκ ἂν ἔγωγε φαίην. 
ἹΚαὶ μὴν τόδε γ ἂν ὁμολογήσαιμεν ἀδύνατον εἶναι; 
ἐπιστήμην ἐγγενέσϑαι ὅτῳ μὴ ἀμαϑέα πρότερον ὕ- 

πάρξαι" καὶ ὑγίειαν, διῳ μὴ γόσος" οὐδὲ ἀρετὴν, 
ὅτῳ μὴ κακέα. Ἐφη γὰρ οὕτως, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. Οὐκ 
ἂν ἄρα, φαΐνοιτο ἀναγκαῖον εἶναι, ὅσων ἄνευ μὴ 
οἷόντε εἶναι γίνεσϑαι, ταῦτα καὶ χρήσιμα εἶναι πρὸς 

τοῦτο. φαίνοιτο γὰρ ἂν ἡμῖν ἥ ἀμαϑίέα χρήσιμος 
οὖσα πρὸς ἐπιστὴ Ἰμην, καὶ ἡ νόσος πρὸς ὑγέειαν, καὶ 

ἢ κακία πρὸς ἀρετὴν. Σφόδρα δυσπίστως εἶχε καὶ 
πρὸς τούτους τοὺς λόγους, εἰ μὴ πάντα ταῖτα χοὴ- 

σιμὰ ἔσται, Καταμαϑὼν δ᾽ αὐτὸν ἐγὼ ὅτι ἴσον εἴη 
πεῖσαι, ὅπερ ἂν, τὸ λεγόμενον, λίϑον ἑψῆσαι, ᾿Αλλὰ 

ἣ ἃ 
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τοὑτους μὲν τοὺς λόγους, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ἐάσῦμεν χαΐ- 

ρειν, ἐπειδήπερ οὐ δυνατοὶ ἐσμὲν ὁμολογῆσαι ὅπό- 
τερον ταὐτὰ χρήσιμά τ᾽ ἐστι καὶ χρήματα, ἢ οὔ. ἐκεί- 
γου δὲ πέρι πῶς ἂν φαίημεν; πότερον ἂν εὐδαιμονέ- 
στερόν τε καὶ βελτέω ἡγησαίμεϑα εἶναι ἄνθρωπον, 
ει ὡς πλείστων δέοιτο πρὸς τὸ σῶμα τε καὶ τὴν δί- 
αἰταν ἐπιτηδείων, ἢ εἰ ὡς ἐλαχίστων τε καὶ φαυλο- 
τάτων; μάλιστα δ᾽ ἂν ἴσως καὶ τοῦτο ὧδε ϑεωρή- 

ϑείη εἴτις αὐτὸν πρὸς αὑτὸν τὸν ἄνϑρωπον παρα- 

βάλλων, σκοποῖτο ὅποτέρα τῶν ἕξεων βελτίων, πό- 

τερον ὕταν τύχῃ νοσῶν, ἢ ὅταν ὑγιαίνων. :Ιλλὰ τοῦ- 
τό γ᾽, ἔφη, οὐ πολλῆς τινος τῆς σκέψεως δεῖται. Ἴσως 

γὰρ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, παντὶ ἀνϑρώπῳ εὔπορον γνῶναι ὅτι 
ἡ τοῦ ὑγιαίνοντος ἕξις κρείττων ἐστὲ τῆς τοῦ κάμνον- 
τος. Τί δέ; ποτέρως τυγχάνομεν πλειόνων τε χαὺ 
μἴλλον παντοδαπῶν δεόμενοι; ὅταν κάμνωμεν, ἢ 

ὅταν ὑγιαίνωμεν; Ὅταν κάμγνωμεν. Ὅταν ἄρα αὐτοὶ 
αὑτῶν τυγχάνωμεν φαυλότατα διακείμενοι, τότε σφό- 
ὅρα τε καὶ πλείστων, τὰ πρὸς ἡδονὰς τὸς διὰ τοῦ 

σώματος, ἐν ἐπιϑυμίαις τε καὶ δεήσεσιν ἐσμέν. Οὕ- 
τως. Οὐκοῦν κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ὥσπερ αὐτὸς αὖ- 
τοῦ τότε φαΐνεται βέλτιστα ἔχων, ὅταν ἐλαχίστων 
τῶν τοιούτων δέηται, οὕτω πάλιν καὶ δυοῖν ὄντοιν, 
εἰ ὁ μὲν τυγχάνεν σφόδρα τε καὶ πολλῶν ἐν ἐπιϑυ- 
μίᾳ τὲ καὶ δεήσει ὧν, ὃ δὲ, ὀλέγων τὲ καὶ ἡσύχως" 
οἷον τὰ τοιάδε, ὅσοι τῶν ἀνϑρώπων τυγχάνουσι κυ- 
δευταὶ ὄντες, οἱ δὲ, οἱνόφλυγες, ἕτεροι δὲ, γαστρί- 

μαργοι. ἅπαντα γὰρ ταῦτα οὐδὲν ἕτερον τυγχάνει 
ὄντα ἢ ἐπιθυμίαι. Σφόδρα γε. Αἱ δ᾽ ἐπιϑυμίαι πᾶ- 
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ὕαν, οὐδὲν ἕτερον ἢ) ἔνδειαι τινῶν. οἵ οὖν πλεῖστα 
τούτων πεπονϑότες ἄνθρωποι, ἐν μοχϑηροτέρᾳ ἕξει 
εἰοὶ τῶν μηδὲν ἢ ὡς ἐλάχιστα τοιοῦτα πεπονϑ ὁτων. 
Πὰνν μὲν οὖν ἔγωγε καὶ σφόδρα μοχϑηροὺς τοὺς 
τοιούτους ὑπολαμβάνω εἶναν" καὶ ὅσῳ ἂν μᾶλλον 
τοιούτους, τοσούτῳ καὶ μοχϑηροτέρους. Οὐκοῦν δο- 
κεῖ ἡμῖν, οὐχ οἷόντε χρὴ σιμὰ ὃ εἰναι ταῦτα πρὸς τοῦ- 
το, εἰ μὴ τυγχάνοιμεν καὶ δεόμενοι τούτων πρὸς τοῦ- 
το; Φημέ. ᾿Αναγκαῖον ἀρα, εἴπερ μέλλει ἡμῖν χρήσι- 

μα εἶναι ταῦτα πρὸς τὰς τοῦ σώματος ϑεραπείας 

τῶν ἐνδειῶν, ἅμα καὶ δεῖσϑαι ἡμᾶς τούτων πρὸς 
τοῦτο. ἜἜμοιγε δοκεῖ, Οὐκοῦν, ὅτῳ τυγχάνει πλεῖστα 
χρήσιμα ὄντα πρὸς τοῦτο, οὗτος ἂν φαέΐγοιτο καὶ 
πλείστων δεόμενος πρὸς τοῦτο" εἴπερ ἀνάγκη τῶν 

χρησίμων πάντων προσδεῖσϑαι. ἼἜμοιγε δοκεῖ οὕτω 
φαΐ»εσϑαι. “ἀναγκαῖον ἄρα φαίνεται, κατά γε τοῦ- 
τον τὸν λόγον, οἷς τυγχάνει πολλὰ χρήματα ὄντα, 
τούτοις καὶ πολλῶν δεῖσθαι τῶν πρὸς τὴν τοῦ σώ- 

ματος ϑεραπεέαν ἐπιτηδείων. τὰ γὰρ πρὸς τοῦτο 

χοήσιμα ὄντα, χρήματα ἐφαΐνετο. ὥστε ἐξ ἀνάγκης 
ἂν ἡμῖν φαίνοιντο οἱ πλουσιώτατοι, μοχϑηρότατα 
διακείμενον" εἰπιέρ γε καὶ πλείστων τοιούτων ἐνδε- 
εἷς ὄντες. 
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ἌΦΡΟΤΡΕΜ ΠΝ ΟΣ, 

ΤΑ ὙΟΥ͂ ΖΙΑΠΟΓΟΥ͂ ΠΡΟΣΩΠΙ͂ΙΑ 

ΣΑΣ ΚΡΑΤΊΗΣ, ΚΟ ΧΖΎ ΟΩΣΝ 

Δ΄ ΕΙΤΟΦΩΝΤΑ τὸν ᾿ριστωγύμου τὶς ἡμῖν διη: 

γεῖτο ἔναγχος ὅτι “υσίᾳ διαλεγόμενος, τὰς μὲν με- 

τιὶ “Σωκράτους διατριβὲς ψέγοι, τὴν Θρασυμάχου δὲ 
συνουσίαν ὑπερεπαιν οἵ. ΚΑΊΕΙ͂. Ὅστις, ὦ Σώκρα- 

τὲς, οὐκ ὀρθῶς ἀπεμνημόνευὲ σοι τοὺς ἐμοὶ περὶ σοῦ 

γενομένους λόγο υς πρὸς Τυσίαν. τὰ μὲν γὰρ ἔγωγε οὐκ 
ἐπήνουν σὲ, τὰ δὲ καὶ ἐπήνουν. ἐπεὶ δὲ δῆλος εἶ μεμφό- 
μὲν ος μέν μοι, προσποιούμενος δὲ μηδὲν φροντίζειν, η- 
διστ᾽ ἄν σοι διε ἐξέλϑοιμι αὐτοὺς αὐτός" ἐπειδὴ καὶ μό- 

γωτυ γχάνομεν ὄντε" ἵνα ἧττον μὲ ἡ )γῇ πρός. σεφαύλως 
ἔγειν. γῦν γὰρ ἴσως οὖκ ὀρϑῶς ἀκήκοας" ὥστε φαΐνῃ 
πρὺς ἐμὲ ἔχειν τραχυτέρως τοῦ δέοντος. εἰ δὲ μοι δίδως 
παῤῥησίαν, Ἡδιστ᾽ ἂν δεξαίμην" καὶ ἐθέλω λέγειν, 
5.2. 4λλ΄ αἰσχρὸν μὴν, σοῦ γε ὠφελεῖν μὲ προϑυ- 
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μουμένου, μὴ ὑπομένειν. δῆλον γὰρ ὡς γνοὺς ὅπὴ 
χείρων εἰμὶ καὶ βελτίων, τὰ μὲν ἀσκήσω καὶ διώξο- 
μαι, τὰ δὲ φεύξομαι κατὰ κράτος. ΚΑΕΙ͂. ᾿ἀκούοις 
ἂν. ἐγὼ γὰρ, ὦ Σώκρατες, σοὶ συγγινόμενος, πολλά- 
κὶς ἐ ξεπληττόμην ἀκούων" καὶ μοι ἐδόκεις παρα τοὺς 
ἄλλους ἀνθρώπους κάλλιστα λέγειν, ὅπότε ἐπιτιμῶν 

τοῖς ἀνθρώποις, ὥσπερ ἐπὶ μηχαγῆς τρογικῆς ϑεὸς, 
“γμεῖς, λέγων, ποῖ φέρεσϑε, ἄνϑρωποι; καὶ ἀγνοεῖτε, 
οὐδὲν τῶν δεόντων πράττοντες" οἵτινες φημάτων 

μὲν πέρι τὴν πᾶσαν σπουδὴν ἔχετε, ὅπως ὑμῖν ἔσται" 
τῶν δ᾽ υἱέων οἷς ταῦτα παραδώσετε, ὅπως ἐπιστὴή- 
σονται χρῆσϑαι δικαίως τούτοις, ἀμελεῖτε" καὶ οὔτε 
διδασκάλους αὐτοῖς εὑρίσκετε τῆς δικαιοσύνης, εἴπερ 

μαϑητόν" εἴτε μελετητόν τε καὶ ἀσκητὸν, οἵτινες 
ἐξασκήσουσι καὶ ἐκμελετήσουσιν ἱκανῶς. οὐδὲ γ᾽ ἔτι 
πρότερον ὑμᾶς αὐτοὺς οὕτως ἐϑεραπεύσατε' ἀλλ᾿ ὅ- 

θῶντες, γράμματα καὶ μουσικὴν καὶ γυμναστικὴν 
ὑμᾶς τε αὐτοὺς καὶ τοὺς παῖδας ὑμῶν ἱκανῶς μεμα- 

ϑηκότας (ἃ δὴ παιδείαν ἀρετῆς εἶναι τελέαν ἥγησϑε) 
κἄπειτα οὐδὲν ἧττον κακοὺς γιγνομένους περὶ τὼ 
χρήματα, πῶς οὐ καταφρονεῖτε τῆς γῦν παιδεύσεως, 
οὐδὲ ζητεῖτε οἵτινες ὑμᾶς παύσουσι ταύτης τῆς ἀμου- 
σίας; καίτοι διά γε ταύτην τὴν πλημμέλειαν καὶ ὅχ- 
ϑυμίαν, ἀλλ οὐ διὰ τὴν ἐν τῷ ποδὶ πρὸς τὴν λύραν 

ἀμετρίαν, καὶ ἀδελφὸς ἀδελφῷ, καὶ πόλεις πόλεσιν 

ἀμέτρως καὶ ἀναρμόστως προσφερόμεναι, στασιάζου- 
σι, καὶ πολεμοῦντες τὰ ἔσχατα δρῶσι καὶ πάσχουσιν. 

ὑμεῖς δὲ φατὲ, οὐ δι᾿ ἀπαιδευσίαν οὐδὲ δι᾿ ἄγνοιαν, 

ἀλλ᾽ ἑκόντας, τοὺς ἀδίκους, ἀδίκους εἶγαι" πάλιν δ᾽ 
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αὖὺ τολμᾶτε λέγειν ὡς αἰσχρὸν καὶ ἡ ϑεομισὲ ς Ἶ ἀδικία. 
πῶς οὖν δὴ τι τόγε τοιοῦτον κακὸν ἑκὼν αἱροῖτ᾽ ἂν; 
ἥττων ὃς ἂν ἢ, φατὲ, τῶν ἡδονῶν. οὐκοῦν καὶ τοῦτο 
ἀκούσιον, εἴπερ τὸ νικᾷν ἑκούσιον. ἄστε ἐκ παντὸς 

ΝῚ - 5 »Ὁ 

τρούπου τὸγε ἀδικεῖν, ἀκούσιον ὁ λόγος αἵρε! " καὶ 
Ὁ ) " “ [ρὸν Ὁ 53. 48 

δεὶν ἐπιμέλειαν τῆς γῦὺν πλείω ποιεῖσθαι πάντ ἀν: 
ὅρα ἰδίᾳ ϑ᾽ ὅμα καὶ δημοσίᾳ ξυμπάσας τὰς πόλεις, 

οὐτὴςὦ 
ταῦτ οὖν, ὦ “Σώκρατες, ἐγὼ, ὅταν ἀκούω σοῦ 9α- 

μὰ ἀγχοῦ ος, , καὶ μᾶλα ἄγαμαι, καὶ ϑαυμαιστῶς ὡς 

ἐπαινῷ. καὶ ὁπόταν αὖ φῆς τὸ ἐφεξῆς τούτῳ, τοὺς 
ἀσκοῦντας μὲν τὰ σώματα, τῆς δὲ ψυχῆς ἠμεληκό- 

- ωὩ ι ͵ Ν 

το, ἕτερόν τι πράττειν τοιοῦτον, τοῦ μὲν ἄρξοντος 

ἀμελεῖν, περὶ δὲ τὸ ἀρξόμενον ἐσπουδακέναι" καὺ 
με ᾿ δ' ἘΣ φῳ ἩΥΡΝ Ν ΠΠτἃ Υ Ἄν: Ὁ ἀὲ ὑτὰν λέγῃς ὡς ὁτῳ τὶς μὴ ἐπίσταται χρῆσθαι, κρεῖτ 

ϑο ι , 5 τ , 

τον ἐὰν τὴν τούτου χρῆσιν. εἰ δὴ τις μὴ ἐπέσταται 
Φ -Ο - Α 5 

ὑφϑαλμοῖς χρῆσϑαι μηδὲ ὠσὶν, μηδὲ ξύμπαντι τῷ 
σώματι, τούτω μὴτε ἀκούειν, μήσ' ὁρᾷν, μὴτ ̓ἄλλην 

χοείαν μη δεμῥων χρῆσϑαι τῷ σώματι κρεῖττον ἢ ὅ- 
πηοῦν χρῆσϑαι. καὶ δὴ καὶ περὶ τέχνην ὡσαύτως. 

ὅστις γὰρ ἂν δὴ μὴ ἐπίσταται τῇ ἑαυτοῦ λύρᾳ χρῆ- 
ἣ "Ὁ ς 3φι - ω [ ϑφιῳ 

σϑαι, δῆλον ὡς οὐδὲ τῇ τοῦ γείτονος" οὐδὲ ὁστις 
4 πω »-“ 2) 32 ι Ὥφ-ς «- 2 3 2) - 

μὴ τῇ τῶν ἄλλων, οὐδὲ τῇ ἑαυτοῦ, οὐδ΄ ἄλλῳ τῶν 
ὀργάνων οὐδὲ “τημάτων οὐδενί, καὶ τελευτᾷ δὴ κα’ 
λῶς ὁ λόγος οὗτος σοὶ, ὡς ὅστις ψυχὴ μὴ ἐπίσταται 

ΠΤ ὰ τούτῳ τὸ ἄγειν ἡσυχίαν τῇ ψυχῇ καὶ μὴ 
4“, Ὁ δὼ ῶ᾽ .ἷὉ » 5 

ζην, πρ το ἢ ζῆν, πράττοντι καϑ᾽ αὗτόν. εἰ δὲ 
. ἀνάγκη ξζὴν εἴη, δόύλω ἃ ἢ ἐλευϑὲ 

, ω 

διύόγειν τῷ τοιούτῳ τὸν θίον. ἔστεν ἀρὰ καϑάπερ 
ἢ ’ ᾿ ΄ κα ἣ 2 4 

πλοίου παραδιδόναι τὰ πηδάλια τῆς διανοίας ἀλ- 
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λῳ, τῷ μαϑόντι τὴν τῶν ἀνϑρώπων κυβερνητικὴν" 
ἣν δὴ σὺ πολιτικὴν, ὦ ΖΣώπρατες, ὀνομάζεις πολ- 

λάκις" τὴν αὐτὴν δὴ ταύτην δικαστιπκὴν τὲ καὶ δι- 
καιοσύνην ὡς ἔστι λέγων. τούτοις δὴ τοῖς λόγοις καὺ 

δτέροις τοιούτοις παμπόλλοις, καὶ παγκάλως λεγο. 

μένοις, ὡς διδακτὸν ἀρετὴ, καὶ πάντων ἑαυτοῦ δεῖ 
μόίλιστα ἐπιμελεῖσθαι, σχεδὸν οὔτ᾽ ἀντεῖπον πώπο- 
τε, οὔτ᾽, οἶμαι, μήποτε ὕστερον ἀντείπω" προτρε- 
πτικωτάτους τε ἡγοῦμαι καὶ ὠφελιμωτάτους, καὲ 
ἀτεχνῶς ὥσπερ καϑεύδοντας ἐπεγείρειν ἡμᾶς. προυσ- 
εἶχον δὴ τὸν νοῦν τὸ μετὰ ταῦτα ὡς ἀκουσόμενος" 

ἐπανερωτῶν οὔτι σὲ τοπρῶτον, ὦ Σώχρατες, ἀλλὰ 
τῶν ἡλικιωτῶν τὲ καὶ συγεπιϑυμητῶν, ἢ ἑταίρων 
σῶν, ἢ ὕπως δεῖ πρός σὲ περὶ αὐτῶν τὸ τοιοῦτον 

ὀνομάζειν. τούτων γὰρ τοὺς τὲ μάλιστα εἶναι δοξα- 
ζομένους ὑπὸ σοῦ, πρώτους ἐπανηρώτων, πυνϑα- 

γόμενος τίς ὃ μετὸὺ ταῦτ᾽ εἴη λόγος: καὶ κατά σε 
τρόπον τινὰ ὑποτείνων αὐτοῖς, Ὦ βέλτιστοι, ἔφην, 
ὑμεῖς, πῶς ποτὲ γῦν ἀποδεχόμεθα τὴν Σωκράτους 

προτροπὴν ἡμῶν ἐπ᾿ ἀρετὴν; ὥς ὄντος μόνου τοὖ- 
τοι, ἐπεξελθεῖν δὲ οὐκ ἐν τῷ. πράγματι καὶ λαβεῖν 
αὐτὸ τελέως; ἀλλ᾽ ἡμῖν παρὰ πάντα δὴ τὸν ῥίον 

ἔργον τοῦτ᾽ ἔσται, τοὺς μήπω προτετραμμένους προ- 
τρέπειν, καὶ ἐκείνους αὖ, ἑτέρους; ἢ δεὶ τὸν Σω- 

κράτην καὶ ἀλλήλους ἡμᾶς τὸ μετὰ τοῦτ᾽ ἐπανερω- 
τῷν, ὁμολογήσαντας τοῦτ᾽ αὐτὸ ἀνθρώπῳ πρακτέον 

εἶναι, τί τοὐντεῦϑεν; πῶς ἀρχεσϑαι δεῖν φομὲν 
δικαιοσύνης πέρν μαϑήσεως, ὥσπερ ἂν εἴτις ἡμᾶς 
προὕτρεπε τοῦ σώματος ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι, μην. 
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δὲν προνοοῦντας ὁρῶν, καϑάπερ παῖδας, ὡς ἔστι τὶς. 
γυμναστικὴ καὶ ἰατρικὴ " κἄπειτα ὀνείδιζε, λέγων 

ὡς αἰσχρὸν πυρῶν μὲν καὶ κριϑῶν καὶ ἀμπέλων ἐπι- 
μέλειαν πᾶσαν ποιεῖσϑαν, καὶ ὅσα τοῦ σώματος 

ἕνεκα διαπονούμεϑά τε καὶ κτώμεϑα, τοὗτου δ᾽ αὐὖ- 
τοῦ μηδεμίαν τέχνην μηδὲ μηχανὴν, ὅπως ὡς βέλ- 
τιστον ἔσται τὸ σῶμα, ἐξευρίσκειν, καὶ ταῦτα, οὐ- 
σαν. εἰ δ᾽ ἐπανηρόμεϑὰ τὸν ταῦϑ' ἡμᾶς προτρεπῦν. 
τα, λέγεις δὲ εἶναι τίνας ὀθον τὺς τέχνας; εἶπεν 
ἂν ἴσως ὅτι γυμναστικὴ καὶ ἰατρικὴ. καὶ γνῦν δὴ 
τίνα φαμὲν εἶναι τὴν ἐπὶ τῇ τῆς ψυχῆς ἀρετῇ τέ- 
νην, ἡ ἀρ ὍὋ δὴ δοκῶν αὐτῶν ἐὐῥωμενεστατος 

εἶναι, πρὸς ταῦτα ἀποκρινόμενος, εἰπὲ μοι ταύτην 
τὴν τέχνην εἶναι ἥνπερ ἀκούεις σὺ λέγοντος, ἔφη, 
Σωκράτους, οὐκ ἄλλην ἢ δικαιοσύνην. Εἰπόντος 
δὲ μοῦ, μὴ μοι τὸ ὄνομα μόνον εἴπης, ἀλλιὲ ὧδε" 
ἰατρικὴ ποῦ τίς λέγεται τέχνη" ταύτης δ᾽ ἐστὶ διττιὶὶ 
τὰ ἀποτελούμενα " τὸ μὲν, ἰατροὺς ἀεὶ πρὸς τοῖς 

οὖσιν ἑτέρους ἐξεργάζεσθαι: τὸ δὲ, ὑγίειαν. ἔστι δὲ 

τούτων ϑάτερον, οὐκέτι τέχνη, τῆς τέχνης δὲ τῆς 
διδασκούσης τε καὶ διδασκομένης ἔργον, ὃ δὴ λέγο- 
μεν ὑγίδιοαιν. καὶ τεκτογικῆς δὲ κατὰ ταὐτὰ, οἰκία 

τε καὶ τεκτονικὴ, τὸ μὲν, ἔργον, τὸ δὲ, δίδαγμα. τῆς 
δὴ δικαιοσύνης ὥὡσαὑτως τὸ μὲν δικαίους ἔστω ποι- 

εἶν, καϑάπερ ἐκείνους τεχνίτας ἑκάστους" τὸ δ᾽ ἕτε- 

ρον, ὃ δύναται ποιεῖν ἡμῖν ἔργον ὁ δίκαιος, τί τοῦ- 
τὸ φαμὲν, εἰπέ. οὗτος μὲν, ὡς οἶμαι, τὸ συμφέ- 
ρον ἀπεκρίνατο" ἄλλος δὲ, τὸ δέον" ἕτερος δὲ, τὸ 

ὠφέλιμον: ὅ δὲ, τὸ λυσιτελοῦν. ἐπαγήειν δὴ ἐγὼ 
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λέγων, ὅτι κἀκεῖνά γε ὀνόματα ταῦτ᾽ ἐστὶν ἐν ἔκά- 
στῃ τῶν τεχνῶν, ὀρϑῶς πράττειν, λυσιτελοῦντα, ὠφέ- 

λιμα, καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα. ἀλλὰ πρὸς ὃ, τι ταῦτα 
πάντα τεΐνει, ἐρεὶ τὸ ἴδιον ἑκάστῃ τέχνῃ. οἷον ἢ 
τεχτονικὴ, τὸ εὖ, τὸ καλῶς, τὸ δεόντως, ὥστε τιὰ ξύ- 

λινὰα φήσει σκεύη γίγνεσθαι: ἃ δὴ οὐκ ἔστι τέχνη. 
λεγέσϑω δὴ καὶ τὸ τῆς δικαιοσύνης ὡσαύτως. Τε- 
λευτῶν ἀπεκρίνατό τις, ὦ Σώκρατες, μοὶ, τῶν σῶν 
ἑταίρων (ὃς δὴ κομψότατα ἔδοξεν εἰπεῖν) ὦ τι τοῦτ᾽ 
εἴη τὸ τῆς δικαιοσύνης ἴδιον ἔργον, ὃ τῶν ᾿ἄλλων οὔ- 
δεμιᾶς, φιλίαν ἐν ταῖς πόλεσι ποιεῖν. οὗτος δ᾽ αὐ 
ἐρωτώμενος, τὴν φιλίαν ἀγαϑόν τ᾽ ἕφη εἶναι, καὶ οὐ- 
δέποτε κακόν. τῆς δὲ τῶν παΐδων φιλίας καὶ τὰς 
τῶν ϑηρίων, ἃς ἡμεῖς τοῦτο τοὔνομα ἐπονομάζομεν, 

οὐκ ἀπεδέχετο εἶναι φιλίας, ἐπανερωτώμενος. συνέ- 
βαινε γὰρ αὐτῷ τὰ πλείω τὰς τοιαὗτας βλαβερὲς ἢ 
ἀγαϑὰς εἶναι. φεύγων δὴ τὸ τοιοῦτον, οὐδὲ φιλίας 

ἔφη τὰς τοιαὑτας εἶναι, ψευδῶς δὲ ὀνομάζειν αὐτὰς 

τοὺς οὕτως ὀνομάζοντας. τὴν δὲ ὄντως καὶ ἀληϑῶς 

φιλίαν, εἶναι σαφέστατα ὁμόνοιαν. τὴν δὲ ὁμό- 
γοιαν ἐρωτώμενος εἰ ὁμοδοξίαν εἶναι λέγοι, ἢ ἐπι- 
στήμην ὮΝ μὲν ὁμοδοξίαν ἠτίμαζεν. ἡναγκάξοντο 

γὰρ πολλαὶ καὶ βλαβεραὶ γίγνεσθαι ὁμοδοξίαι ἂν- 

ϑρώπων. τὴν δὲ φιλίαν, ἀγαϑὸν ὡπμολογήκει πὰν- 

τῶς εἶναι καὶ δικαιοσύνης ἔργον. ὥστε ταὐτὸν ἔφη- 

σεν εἶναι ὁμόνοιαν καὶ ἐπιστήμην οὖσαν, ἀλλ᾽ οὐ δό- 
ἕαν. ὅτε δὴ ἐνταῦϑα ἥμεν τοῦ λόγου, ἀποροῦντες, οἱ 

πάφοντες ἱκανοὶ ἦσαν ἐπιπλήττειν τε αὐτῷ, καὶ λέγειν 
ὅτι περιδεδροάμηκε; εἰς ταὐτὸν ὃ λύγος τοῖς πρώτοις' 
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καὶ ἔλεγον ὅτι καὶ ἢ ἰατρικὴ, ὁμόνοιά τις ἐστὶ, καὶ 
ἅπασαι αἵ τέχναι, καὶ περὶ ὅτου εἰσὶὴν, ἔχουσι λέ- 
γειν" τὴν δὲ ὑπὸ σοῦ λεγομένην δικαιοσύνην, ἢ ὁμό- 
γοιαν, ὅπου τεἰνουσά ἐστι, διαπέφευγε, καὶ ἄδη- 

λον αὐτῆς ὥ, τι ποτ ἐστὶ τὸ ἔργον. ταῦτα, ὦ Σώ- 
κρατες, ἐγὼ τελευτῶν καὶ σὲ αὐτὸν ἠρώτων: καὶ 
εἶπες μοὶ δικαιοσύνης εἶναι, τοὺς μὲν ἐχϑροὺς βλά- 
πτειν, τοὺς δὲ φίλους εὖ ποιεῖν. ὕστερον δὲ ἐφάνη 
βλάπτειν γε οὐδέποτε ὃ δίκαιος οὐδένα" πάντα γὸν 
ἐπὶ ὠφελείᾳ πάντας δρᾷν. ταῦτα δὲ οὐχ ἅπαξ οὐδὲ 

δὶς ἀλλὰ πολὺν δὴ ὑπομείνας χρόνον, καὶ λιπαρῶν, 

ἀπείρηκα" νομίσας σὲ τὸ μὲν προτρέπειν εἰς ἀρετῆς ἐπ:ι- 
μέλειαν, κἀλλιστ ἀνϑρώπον δρᾶν" δυοῖν δὲ ϑάτερον, 

ἢ τοσοῦτον μόνον δύνασθαι, μακρότερον δὲ οὐδὲν, ὃ 
γένοιτ᾽ ἂν καὶ περὸ ἄλλην ἡντιναοῦν τέχνην" οἷον, 
μὴ ὄντα κυβερνήτην καταμελετῆσαι τὸν ἕπαινον πὲ- 
οἱ αὐτῆς, ὡς πολλοῦ τοῖς ἀνϑρώποις ἀξία: καὶ πε- 

οὐ τῶν ἄλλων τεχνῶν ὡσαύτως. ταὐτὸν δὴ καὶ σου 
τὶς ἐπενέγκοι ταχ ἂν περὲ δικαιοσύνης, ὧς οὐ μᾶλ- 
λον ὄντι δικαιοσύνης ἐπιστήμονι, διότι καλῶς αὖύ- 
τὴν ἐγκωμιάζεις. οὐ μὴν τόγε ἐμὸν οὕτως ἔχει. δυοῖν 
δὲ ϑάτερον, ἢ οὐκ εἰδέναι σὲ, ἢ οὐκ ἐϑέλειν αὐτῆς 
ἐμοὶ κοινωνεῖν. διὰ ταῦτα δὴ καὶ πρὸς Θρασὐμα- 
χον, οἶμαι, πορεύσομαι, καὶ ἄλλοσε ὅ ὁπῇ δύναμαι, 
ἀπορῶν" ἐπεὶ εἰγ᾽ ἐθέλοις σὺ τούτων μὲν ἤδη παὺ- 
σασϑαι πρὸς ἐμὲ τῶν λόγων τῶν προτρεπτικθν. οἷον 
δὲ, εἰ περὶ γυμναστικῆς προτετραμμένος ἧς τοῦ σώ- 

ματος δεῖν μὴ ἀμελεῖν, τὸ ἐφε εξῆς ἂν τῷ προτρεπτι- 
κῷ λόγῳ ἔλεγες, οἷον τὸ σῶμά μου φύσει ὃν οἵας ὃ 8- 
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ραπείας δεῖται" καὶ νῦν δὴ ταὐτὸν γιγνέσϑω. ϑὲς, 
τὸν Κλειτοφῶντα ὁμολογοῦντα ὡς ἔστι καταγέλα- 
στον τῶν μὲν ἄλλων ἐπιμέλειαν ποιεῖσϑαι, ψυχῆς δὲ, 

ἧἣς ἕνεκα τάλλα διαπονούμεϑα, ταύτης ἡμεληκέναι. 
καὶ τἄλλα πάντα οἵου μὲ νῦν οὕτως εἰρηκέναι τὸ 

τοὗτοις ἑξῆς, ἃ καὶ νῦν δὴ διῆλθον" καὶ σοῦ δεό- 
μδρος λέγω μηδαμῶς ἄλλως ποιεῖν" ἵνα μὴ, καϑά- 
περ γῦν, τὰ μὲν ἐπαινῶ σε πρὸς “υσίαν καὶ πρὸς 

τοὺς ἄλλους, τὰ δέ τι καὶ ψέγω. μὴ μὲν γὰρ προτε-. 
τραμμένῳ σὲ ἀνθρώπῳ, ὦ Σώκρατες, ἄξιον εἶναι 
τοῦ παντὸς φήσω: προτετραμμένῳ δὲ, σχεδὸν καὶ 
ἐμπόδιον τοῦ πρὸς τέλος ἀρετῆς ἐλϑόντα, εὐδαίμο- 
γα γεγέσϑαι. 

εν ,ς 
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ΣΝ 

3 Ἔ 
Ν γ8ιι “ΖἼ91ΟΝ, τὸ κατὰ πάντοι χρόνο» καὶ πρότερον 0», 

καὶ νῦν μὴ διε᾽φϑαρμένον. Θεὸς, ζῶον ἀϑώνατον μὴ διεφϑαρμένον. Θεὸς, ζῶον ἀϑάνατον, 
2 2 3 5.5 “«4« 5 

αὑταρκὲς πρὸς εὐδαιμονίαν" οὐυσέα ἀΐδιος, τῆς τὰ- 
ροω “Π] 39 

γαϑοῦ φύσεως αἰτέα. Τένεσις, κίνησις εἰς οὐσίαν" 
Υ Ξ μετάληψις οὐσίας" πόρευσις εἷς τὸ εἶναι, Ἥλιος, 

[ 2 Α 2 - "»"»μ2 

πῦρ οὐράνιον: ὃ μόνον ἀπ᾿ ἠοῦς μέχοι δείλης τοῖς 
9 Στὴ ς “ - 3.7. 92» 2] 

αὐτοῖς ἐστιν ὁραϑῆναι" ζῶον ἀἵδιον, ἔμ ψυχογ" ἄστρον 
ε ᾿ ᾿ ψ: 5 γ Ἷ μψ “ ᾽ ϑ 
ἡμεροφανγὲς, τὸ μέγιστον. Χρόνος, ἡλίου κινησις, 

᾿ -Ὁὖ ε Π φ » - 

μέτρον φορᾶς. “Ημέρα, ἡλίου πορεία ἀπὶ ἀνατολῶν 
- 3 [οἱ Ὕ ες ᾿ 

εἰς δυσμάς. Φῶς, τοὐναντίον νυκτί. Ἕως, ἡμέρας 
“ο“΄Ὁ - - ε 

ἀρχή" τὸ πρῶτον Φῶς ἀπὸ τοῦ ἡλίου. Πεσημβροία, 
χρόνος ἐκ ᾧ τῶν σωμάτων αἱ σκιαὶ ἐλαχίστου μήκους 

ου Π ς Ι Υ͂ τ 

κοινωνοῦσι. Ζ]είλη, ἡμέρας τελευτή. Ιυξ. σκότος 
’ «ες 

τοὐναντίον ἡμέρᾳ" ἡλίου στέρησις. Τύχη, φορὰ ἐξ 

ἀδήλου εἰς ἄδηλον, καὶ ἐκ τοῦ αὐτομάτου" αἰτία 

δαιμονίας πράξεως. 1 ῆρας, φϑίσις ἐμψύχου ὑπὸ 
[ΩΣ 2.» 

χρόνου γιγγομένη. Πνεῦμα, κίνησις ἀέρος περὶ τὴν 

γῆν. ᾿Πὴρ, στοιχεῖον οὗ πᾶσαι αἱ κατὰ τόπον κι- 
᾿ δ .- 

γήσεις, κατὰ φύσιν εἰσίν. Οὐρανὸς, σῶμα περιέχον 



ἡ ὁ τ ἃ; ὈΕΕΙΝΙΤΙΟΝΕΞΘ, 571 

πάντα τὰ αἰσθητὰ, πλὴν αὐτοῦ τοῦ ἀνωτάτου ἀέ- 
ρος. Ψυχὴ, τὸ αὐτὸ ἑαυτὸ κινοῦν" αἰτία κινήσεως 
ζωτικῆς ζώων. Ζίύναμις, τὸ καϑ'᾽ αὑτὸ ποιητικόν. 
ἜὌψις, ἕξις διακριτικὴ σωμάτων. ᾿Οστοῦν, μυελὸς ὑπὸ 
ϑερμοῦ παγείς. Στοιχεῖον, τὸ συνάγον καὶ διαλύον 
τὸ σύνθετα. Ἀρετὴ, διάϑεσις ἢ βελτίστη ἕξις ϑνη- 
τοῦ ζώου, καϑ' αὑτὴν ἐπαινετή; ἕξις, καϑ' ἣν τὸ ἔχον, 
ἀγαϑὸν λέγεται. Κοινωνία, νόμων δικαία διάϑεσις, 

καϑ'᾽ ἢν τὸ ἔχον, διακείμενον τελείως, σπουδαῖον λὲ- 
γεται ἕξις, ποιητικὴ εὐνομίας. Φρόνησις, δύναμις 
ποιητικὴ χαϑ᾽ αὑτὴν τῆς ἀνθρώπου εὐδαιμονίας" 
ἐπιστήμη ἀγαϑῶν καὶ κακῶν: ἐπιστήμη ποιητικὴ 
εὐδαιμονίας" διάϑεσις καϑ' ἣν κρίνομεν τί πρα- 
κτέον καὶ τί οὐ πρακτέον. Δικαιοσύνη, ὁμόνοια τῆς 
ψυχῆς πρὸς αὑτὴν, καὶ εὐταξία τῶν τῆς ψυχῆς με- 
ρῶν πρὸς ἀλληλά τε καὶ περὶ ἀλληλα" ἕξις διανεμη- 
τικὴ τοῦ χατ' ἀξίαν ἑκάστῳ ἕξις καϑ' ἢ» ὃ ἔχων 
προσιρετικός ἐστι τῶν φαινομένων αὐτῷ δικαίων" 
ἕξις ἐν βίῳ, νόμου ὑπήκοος" ἰσότης κοινωνικὴ" ἕξις 

ὑπηρετικὴ ὀρϑῶν γόμων. Σωφροσύνη, μετριότης 
τῆς ψυχῆς περὶ τιὶς ἐν αὐτῇ κατὰ φύσιν γιγνομέγας 
ἐπιϑυμίας τὲ καὶ ἡδονάς: εὐαρμοστία καὶ εὐταξία 
ψυχῆς πρὸς τὰς κατὰ φύσιν ἡδονὰς καὶ λύπας" συμ- 

φωνία ψυχῆς πρὸς τὸ ἄρχειν καὶ ἄρχεσϑαι: αὐτο- 
πραγία κατὰ φύσιν" εὐταξία ψυχῆς, λογιστικὴ ὅμι- 

λία ψυχῆς περὶ καλῶν καὶ αἰοχρῶν: ἕξις καϑ᾽ ἣν ὃ 
ἔχων, αἱρετικός ἐστι καὶ εὐλαβητικὸς ὧν χρή. 34»- 
δρεία, ἕξις ψυχῆς ἀκίνητος ὑπὸ φόβου" θάρσος πο- 
λεμικόν" ἐπιστήμη τῶν κατὰ πόλεμον πραγμάτων» 
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ΕῚ Υ -Ὁ 3 ᾿ , ᾿ ᾿ Ὗ υϑῇ ε 

ἐγκράτεια ψυχῆς πρὸς τὼ φοβερὰ καὶ δεινά" τόλμ 
ε ᾿ μ ἰ , 

ὑπηρετικὴ φρονήσεως" εὔὐϑαρσία ἐπὶ ϑανάτου προο- 
'φ , χὺ ᾿] - 

δοκέχ' ἕξις διαφυλακτικὴ διαλογισμῶν ὀρϑῶν ἐν 
Φ ΕὟ ὩΣ ΕῚ « 

κιγδύγοις ῥώμη πρὸς κίνδυνον ἀντίρῥοπος" δώμη 
;" Υ 39 ἘΧΡΝΑ δὴ ἔγες: Ἃ ᾿ 

καρτερικὴ πρὸς ἀρετὴν" ἠρεμία ψυχῆς περὶ τὸ δει- 
ι . “4Ὑ317΄ἢἉὦ ι 2 

γιὸ καὶ ϑαρσαλέα κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον φαινόμενα, 
Π ᾿ 9 1 4 ι ι ΡΞ 

σωτηρίᾳ δογμάτων ἀδήλων περὶ τὰ δεινὰ, καὶ ἐμ- 
Π ἊΝ Πἢ [εἰ » 2 

πειρία πολέμου" ἕξις ἐμμενητικὴ νόμου. Ἐγπράτεια, 
" Ὁ 2 

δύναμις ὑπομονητικὴ λύπης ἀκολούϑησις τοῦ ὁρ- 
.ω- -- ΕΞ , ἘΣ ἐξ 

ϑοῦ λογισμοῦ: δύναμις ἀνυπέρβλητος τοῦ ὑπολη- 
Γ - 2 ζω - 2 

φϑέντος τῷ ὀρθῷ λογισμῷ. Αἀὐυτίάρκεια, τελειότης 
ἘΥΠ ν 3 ω “Ὁ εἰς οὐ κα δ 3 Χ ς 

κτήσεως ἀγαϑῶν" ἕξις καϑ' ἣν οἵ ἔχοντες, αὐτοὶ αὖ- 
““ 3! 32γ.. τῶν ἄρχουσιν. ἐπιείκεια, δικαίων καὶ συμφερόν- 

α 2 ΄ 

τὸν ἐλάττωσις" μετριύτης ἐν συμβολαίοις, εὐταξία 

ψυχῆς λογιστικῆς πρὸς τὰ καλὰ καὶ αἰσχρά. Καρτε- 
ς " ἴ {τὸ ο- Ὁ ι 

ρία, ὑπομονὴ λύπης, ἕνεκα τοῦ καλοῦ" ὑπομονὴ πό-, 

γωὼν, ἕνεκα τοῦ καλοῦ. Θάρσος, ἀπροσδοκία κακοῦ" 

ἀνεκπληξία διὰ κακοῦ παρουσίαν. ᾿Αλυπία, ἕξις καθ᾽ 
ει ΕΝ ἢ ) ᾿ 2 " " εἰς 
η»ν ἀνέμπτωτοι ἐσμὲν εἰς λύπας. Φιλοπονία, ἕξις 

δ΄ »ν 
ἀποτελεστικὴ νοῦ ἂν προέληται καρτερία ἑκούσιος" 

Υ͂ 3 Ψ " ς 

ἕξις ἀδιάβλητος πρὸς πόνον. Αἰδὼς, τολμήσεως ὕπο- 

χώρησις ἑκουσία δικαίως, καὶ πρὸς τὸ βέλτιστον φα- 
, δὴν Ὁ ᾿ [ ’ ἢ γέν' χαταλιχβὴ ἑἕκουσίου τοῦ βελτίστου’ εὐλάβεια 

2 Ὁ 5.7.1 « Ὶ 2 

ὀρϑοῦ ψόγου. ᾿Ελευϑερία, ἡγεμονία βίου, αὐτο- 
κράτεια ἐπὶ παντί" ἐξουσία τοῦ καϑ' ξαυτὸν ἐν βίω" 
32 φν ἱ, ’ ΚΉΣ ' 2 ψ 3... 
ἀφειδία ἐν χρῆσεν καὶ ἐν κτήσει οὐσίας. Ἐλευϑε- 

ς,.Σ - 

ριότης, ἕξις πρὸς τὸ χρηματίζεσθαι ὡς δεῖ" πρόσϑε- 
2» - 2 

σις ἢ κτῆσις οὐσίας ὡς χρὴ Πρᾳότης, κατάστασις 
ΤᾺΝ “Ψ ἐ ς 2 2 - δ ἩΜῈΝ ᾿ -“᾽ )} ; 

κιγήσεως τῆς ὑπ ὀργῆς" κρᾶσις ψυχῆς σύμμετρος. 
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Κοσμιότης, ὕπειξις ἑκούσιος πρὸς τὸ φανὲν βέλτι-- 

στον" εὐταξία περὲ κίνησιν σώματος. Εὐδαιμονία, 

ἀγαϑὸν ἐκ πάντων ἀγαϑῶν συγκείμενον" δύναμις αὖ- 

τάρκης πρὸς τὸ εὖ ζῇν" τελειότης κατ᾽ ἀρετὴν, ὠφέ- 

λεια αὐτάρκης ζώου. Μεγαλοπρέπεια, ἀξίωσις κατὰ 
ῖ Υ̓ ) 3 “Δ 

λογισμὸν ὀρϑὸν τὸν σεμνότατον. ἀγχίνοια, εὐφυΐα 
“ ᾿ , ΒῚ ς ΝΣ ψυχῆς, καϑ' ἣν ὃ ἔχων στοχαστικός ἐστιν ἑκάστῳ τοῖ! 

γ᾽ - Ο-᾽ δ 

δέοντος" ὀξύτης νοῦ. Χρηστότης, ἤϑους ἀπλαστέα μετ' 
2 2) ; ἴῳ- 

εὐλογίας" ἤϑους σπουδαιότης. Καλοκᾳγαϑίέα, ἕξις 

προαιρετικὴ τῶν βελτίστων. Πεγαλοψυχία, χρῆσις 
τοῖς συμβαίνουσιν ἀστεία' μεγαλοπρέπεια ψυχῆς 

, γ Ι σε 39. 2 ς Ξ 

μετὰ λόγου. Φιλανθρωπίωα, ἕξις εὐάγωγος ηϑους πρὸς 
; ᾿ δ 3 β τὰ τὺ 
ἀγϑρώπου φιλίων" ἕξις εὐεργετικὴ ἀνθρώπων. Ἐῦ- 
σέβεια, δικαιοσύνη περὶ ϑεούς" δύναμις ϑεραπευτι- 

" ω ς ο ο » 

κὴ ϑεῶν: ἑκούσιος περὶ ϑεῶν τιμῆς ὑπόληψις" ὃρ- 

ϑὴ ἐπιστήμη τῆς περὶ ϑεῶν τιμῆς. ᾿1γαϑὸν, τὸ αὖὗ- 
Ὁ 9 σ΄ ο9 ὦ ϑνγ αν, ΑΙ ᾿ 

τοὺ ἕνεκεν. φοβέα, ἕξις καϑ' ἣν ἀνέμπτωτον ἐσμὲν 
τ Υ̓ ῳ'. ἤ ες “2 οἱ 2 ᾿ » 

εἰς φόβους. ““πάϑεια, ἕξις καϑ' ἣν ἀνέμπτωτον ἐ- 
᾿ 9 ’ ἩΑτΟ ες Π δ ς 2 32) 

σμὲν εἰς πάϑη. Εἰρήνη, ἡσυχία ἐπ᾿ ἔχϑρας πολεμι- 
σγ. ’ ς “- -“" 

κας. Ῥᾳαϑυμία, ῥᾳστώνη ψυχῆς: ἀπάϑεια τοῦ ϑυ- 
ωῳ Υ ω » οἱ 

μοειδοῦς. Δεινότης, διάϑεσις, παϑ' ἣν ὃ ἔχων, στο- 
χαστικός ἐστι τοῦ ἰδίου τέλους. Φιλία, ὁμόγοια ὑπὲρ 

καλῶν καὶ δικαίων" προαίρεσις βίου τοῦ αὐτοῦ: ὃ- 
μοδοξία περὶ προαιρέσεως καὶ πράξεως" ὁμόνοια 
περὶ βίου κοινωνίαν, μετ΄ εὐνοίας" κοινωνία τοῦ εὖ 
ποιῆσαν καὶ παϑεῖν. Εὐγένεια, ἀρετὴ εὐγενοῦς ἣ- 

2 »οἦἵ 

ϑους εὐαγωγία ψυχὴς πρὸς λόγους καὶ πράξεις. 
2 ν }}) ἘΠ 

ἵρεσις, δοκιμασία ὀρϑή. Εὔνοια, αἵρεσις: ἀνϑρὼ- 
, 27 3 . 323 “ 

που πρὸς ἄγϑρωπον ἀσπασμός. Οἰχειότης, ταὐτοῖ 

Ῥελης ἘΦ ΎΙΗΗΠ. 9 
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γένους κοινωνία. ᾿Ομόνοια, κοινωνία τῶν ὄντων ἅ- 

πάντων: συμφωνία νοημάτων καὶ ὑπολημμάτων. 
᾿Ιγάπησις, ἀπόδειξις παντελής. Πολιτικὴ, ἐπιστή- 
μη καλῶν καὶ συμφερόντων" ἐπιστήμη ποιητικὴ δὲ- 
καιοσύνης ἐν πόλει. ᾿ Ἑταιρεία, φιλία κατὰ συνή- 
ϑειαν ἐν τοῖς καϑ' ἡλικίαν γεγενημένοις. Εὐύβου- 
λία, ἀρετὴ λογισμοῦ σύμφυτος. Πίστις, ὑπόληψις 
ὀρϑὴ τοῦ οὕτως ἔχειν ὡς αὐτῷ φαίνεται: βεβαιότης 
ἤϑους. ᾿4λήϑεια, ἕξις ἐν καταφάσει καὶ ἀποφάσει: 

ἐπιστήμη ἀληϑῶν. Βούλησις, ἔφεσις μετὰ λόγου ὁρ- 
ϑοῦ" ὄρεξις εὔλογος" ὄρεξις μετὰ λόγου κατὰ φὐ- 

οἱ». «Συμβούλευσις, παραΐνεσις ἑτέρῳ πρὸ πράξεως, 
τίνα δεῖ τρόπον πράττειν. Εὐκαιρία, χρόνου ἐπέτα- 
ξις, ἐν ᾧ χρὴ παϑεῖν ἢ ποιῆσαι. Εὐλάβεια, φυλα- 

κὴ κακοῦ" ἐπιμέλεια φυλακῆς. Τάξις, ἐργασίας ὅ- 

μοιότης τῶν πρὸς ἄλληλα πάντων ὄντων: συμμε- 
τρία κοινωνέας: αἰτέα τῶν πρὸς ἀλληλὰ πάντων ὃν- 
των" συμμετρία πρὸς τὸ μαϑεῖν. Πρύσεξις, συντο- 

γία ψυχῆς πρὸς τὸ καταμαϑεῖν. Εὐφυΐα, τάχος μα- 
ϑήσεως" γέννησις φύσεως ἀγαϑὴ; ἀρετὴ ἐν φύσει. 
Εὐμάϑεια, εὐφυΐα ψυχῆς πρὸς τάχος μαϑήσεως. 
Δίκη, ἀπόφασις κυρία περὶ ἀμφισβητουμένου πρό- 
γματος. Νόμος, ἀμφισβήτησις περὶ τοῦ ἀδικεῖν, ἢ 
μή. Εὐνομία, πειϑαρχία νόμων σπουδαίων. Ἐν- 
φροσύνη, ἐπὶ τοῖς τοῦ σώφρονος ἔργοις χαρά. Τιμὴ, 
δόσις ἀγαϑῶν ἐν ταῖς δὲ ἀρετὴν πράξεσι διδομένων" 

ἀξίωμα ἀπ ἀρετῆς: σχῆμα σεμνότητος, τήρησις 
ἀξιωμάτων. Προϑυμία, ἐμφανισμὸς προαιρέσεως 
πρακτικῆς. Χάρις, εὐεργεσία ἑκούσιος" ἀπόδοσις 
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ἀγαϑοῦ ὑπουργίας ἐν καιρῷ. ,Ὁμόνοια, δόξα ἄρ- 
χόντων καὶ ἀρχομένων, ὡς δεῖ ὁ ἄρχειν καὶ ἄρχεσϑαι. 
Πολιτεία, κοινωνία πλήϑους ἀνϑρώπων, αὐτάρκης 

πρὸς εὐδαιμονίαν" κοινωνία πλήϑους ἔγγομος. Πρό- 

γοια, παρασκευὴ πρὸς μέλλοντα τινά. βουλὴ, σκέ- 

ψις περὶ τῶν μελλόντων ὡς συμφέρει. ἸΝίκη, δύνα- 
μις κρατητικὴ περὶ ἀγωνίαν. Εὐπορία, εὐκρίνεια 
οατητικὴ τοῦ λογιζομένου. Ζωρεὼ, ἀλλαγὴ χάρι- 
τος. Καιρὸς, χρόγου ἀχμὴ πρὸς τὸ συμφέρον" γρό- 
γος ἀγαϑοῦ τινος συνεργός. Μνήμη, διάϑεσις ψυ- 
χῆς, φυλακτικὴ τῆς ἐν αὐτῇ ὑπαρχούσης ἀληϑείας. 
Ἔννοια, συντονία διανοίας. Ἰνόησις, ἀρχὴ ἐπιστή- 
μης. “γνεία, εὐλάβεια τῶν πρὸς τοὺς ϑεοὺς ἅμαρ- 

τημάώτων: τὴς ϑεοῦ τιμῆς κατὰ φύσιν ϑεραπεία. 
ἹΙΠαντεία, ἐπιστήμη προδηλωτικὴ πράξεως, ἄνευ ἀ- 
ποδείξεως. ΠΠαντικὴ, ἐπιστήμη ϑεωρητικὴ τοῦ ὄντος 
καὶ μέλλοντος ζώῳ ϑνητῷ. Σοφία, ἐπιστήμη ἄνυ- 
πόϑετος: ἐπιστήμη τῶν ἀεὶ ὄντων: ἐπιστήμη ϑεω- 
ρητικὴ τῆς τῶν ὄντων αἰτίας. Φιλοσοφία, τῆς τῶν 
ὄντων ἀεὶ ἐπιστήμης ὄρεξις ϑεωρητικὴ τοῦ ἀλη- 
ϑοῦς, πῶς ἀληϑές" ἐπιμέλεια ψυχῆς μετὰ λόγου ὁρ- 
ϑοῦ. ᾿Ἐπιστήμη, ὑπόληψις ψυχῆς ἀμετάπτωτος ὑπὸ 

λόγου: δύναμις ὑποληπτικὴ περὲ τινὸς ἢ τινῶν, ἂἀμε- 
τάπτωτος ὑπὸ λόγου: λόγος ἀληϑὴς ἐπὶ διδῶ ἀ- 

μετάπτωτος. Ζ1όξα, ὑπόληψις μετὰ πίστεως ὑπὸ λό- 

γου" λογιστικὴ φορά" διάνοια ἐμπίπτουσα εἰς ψεῦ- 
δος καὶ ἀληϑὲς ὑπὸ λόγου. ἴσϑηοις, ψυγῆς φορά: 
γοῦ κίνησις" ψυχῆς διὰ σώματος εἰσάνγελσις εἰς 
ὥρας ἀνθρώπων, ἀφ᾽ ἧς γίγνεται ψυχῆς ἄλογος δὺς 

5... 
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νάμις γνωριστικὴ διὰ σώματος. Ἕξις, διάϑεσις ψυ- 
χῆς, καϑ' ἣν ποιοΐ τιγες λεγόμεϑα. Φωνὴ, ῥεῦμα 
διὰ στόματος ἀπὸ διανοίας. “όγος, φωνὴ ἐγγράμ- 
ματος, φραστικὴ ἑκάστου τῶν ὀντων" διάλεκτος σύν- 

ϑετος ἐξ ὀνομάτων καὶ δημάτων ἄνευ μέλους. Ὄνο- 
μα, διάλεκτος ἀσύνθετος ἑρμηνευτικὴ τοῦ τε κατὼ 
τῆς οὐσίας κατηγορουμένου, καὶ παντὸς τοῦ μὴ 
καϑ' ἑαυτὸ λεγομένου. Ζεάλεκτος, φωνὴ ἀνϑρώπου 
ἐγγράμματος: καὶ σημεῖόν τι κοινὸν ἑρμηνευτικὸν 
ἄνευ μέλους. Συλλαβὴ, ἀνθρωπίνης φωνῆς ἄρϑρον 
ἐγγράμματον. “Ὅρος, λόγος ἐκ διαφορᾶς καὶ γένους 

συγκείμενος. Τεκμήριον, ἀπόδειξις ἀφανοῦς. ᾿41πό- 
δειξις, λόγος συλλογιστικὸς ἀληϑὴς" λόγος ἐμφανι- 

στικὺὸς διὰ προγινωσκομένων. Στοιχεῖον, φωνῆς φω- 
γ»ὴ ἀσύνθετος" αὐτία ταῖς ἄλλαις φωναῖς τοῦ φω- 
γὲς εἶναι. ᾿Ὠφέλιμον, τὸ αἴτιον τοῦ εὖ πάσχειν" τὸ 
αἴτιον ἀγαϑοῦ. Συμφέρον, τὸ εἰς ἀγαϑὸν φέρον. 
Καλὸν, τὸ ἄγαϑόν. ᾿Αγαϑὸν, τὸ αἴτιον σωτηρίας 
τοῖς οὖσι: τὸ αἴτιον παντὸς τοῦ πρὸς αὐτὸ ἀφ᾽ οὗ 

συμβαίνει ἃ χρὴ αἱρεῖσθαι. Σῶφρον, τὸ κόσμιον 
τῆς ψυχῆς. Δίκαιον, νόμου τάγμα ποιητικὸν δικαι- 
οσύγης. ᾿Πκούσιον, τὸ αὑτὸ προσαγωγόν' τὸ καϑ' 

αὑτὸ αἱρετὸν, κατὰ διάνοιαν ἀποτελούμενον. ᾿Ελεύ- 
ϑέρον, τὸ ἄρχον αὑτοῦ. ἸΠέτριον, τὸ μέσον ὕπερ- 
βολῆς καὶ ἐλλείψεως καὶ κατιὶὰ τέχνην ἀρκοῦν. 11ἐ- 
τρον, τὸ μέσον ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως. .4λον, 

ἀρετῆς γέρας" τὸ ἑαυτοῦ ἕνεκα αἱρετόν. ᾿ϑανασία, 
οὐσία ἔμψυχος, καὶ ἀΐδιος μονή. Ὅσιον, ϑεράπευ- 

μα ϑεοῦ, ἀρεστὸν ϑεῷ. “ΠΒορτὴ, χρόνος ἱερὸς κατὰ 
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- 2) ἢ 

γόμους. Ἄνϑρωπος, ζῶον ἄπτερον, δίπουν», πλα- 
τυώνυχον' ὃ μόνον τῶν ὄντων, ἐπιστήμης τῆς κατὰ 
λόγους δεκτικόν ἐστι. Θυσέα, ϑεῳ δόμα ϑύματος. 

ὍΣ τῇ 3» 3 ͵ 5 “- ᾽ [ 

Εὐχὴ, αἴτησις ἀνϑρώποις ἀγαϑῶν ἢ δοκούντων πα- 
ρὰ ϑεοῖς. Βασιλεὺς, ἄρχων κατὰ γόμους ἀνυπεύϑυ- 

»»-Ὸὦ΄ “ο΄Ἣὺῷ,Ὁ 2) 4 ΝῚ Ψὕ , 

γος, πολιτικῆς κατασκευῆς ἄρχων. ᾿ἀρχὴ, ἐπιμέλεια 
» ᾿ » Ξ ἰ 2 , ᾿ Υ 

τοῦ παντός. ᾿Εξουσια, ἐπιτροπὴ γόμου. Ἰγομοϑέ- 
. ᾽ 2 Ὧ »" ᾿ Υ͂ της, ποιητὴς νόμων καϑ' οὐς δεῖ πολιτεύεσθαι. Ἱνό- 

Γ ΟῚ 2 , 

μος, δόγμα πλήϑους πολιτικὸν, οὐκ εἰς τινα χρό- 
Π ε ᾿Ὶ ᾽ 

γον ἀφωρισμένον. ᾿ὕπόϑεσις, ἀρχὴ ἀναπόδεικτος" 
συγκεφαλαίωσις λόγους Ψήφισμα, δόγμα πολιτι- 
κὸν, εἴς τινὰ χρόνον ἀφωρισμένον. Πολιτικὸς, ἐπι- 
στήμων πόλξως κατασκευῆς. Πόλις, οἴκησις πλὴή- 

ϑους ἀγϑρώπων κοινοῖς δόγμασι χρωμένων’ πλῆ- 
Ν᾿ ; ς΄ νγΥ ’ ᾿ ΙΧ Ν ΕΝ Υ 

θοὸς ἀνϑρώπων ὑπὸ νόμον τὸν αὐτὸν ὀγτων. Πό- 
λεὼς ἀρετὴ, κατάστ ἡρϑῆς πολιτείας. 110} ς ἀρετὴ, κατάστασις ὀρϑῆς πολιτείας. Πολεμι- 
κἢ, ἐμπειρία πολέμου. Συμμαχία, κοινωνία πολέ- 
μου. Σωτηρία, περιποίησις ἀβλαβής. ΤἸύραννος, 

, ᾿ ε κ- 3 

ἄργων πόλεως κατὰ τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν. Σοφιστὴῆς, 

γέων πλουσίων ἐνδόξων ἕμμισϑος ϑηρευτῆς. Πλοῦ- 
τος. κτῆσις σύμμετρος πρὸς εὐδαιμονέαν" περιου- 

᾿ ΕΣ τὶ 

σία χρημάτων εἰς εὐδαιμονίαν συντεινόντων. 2ὴι- 
ρακαταϑήκη, δόμα μετὰ πίστεως. Κάϑαρσις, ἀπό- 

9 ᾿ - Ὁ 

πρισις χειρόνων ἀπὸ βελτιόνων. Ἰγικᾷν, κρατεῖν δια- 
2 ᾿ Ψ, ς -Ὁ ἐπὶ φερόμενον. .4γαϑὸς ἀνγϑρωπος, ὃ τοιοῦτος οἷος ἀν- 

ϑρώπῳ τἀγαϑὰ ἐπιτελεῖν. Σώφρων, ὃ μετρίας ἐπι- 
2) 9 ῖ -Ὁ 

ϑυμίας ἔχων. Ἐγκρατῆς, ὃ κρατῶν ἀντιτεινόντων 
τῶν τῆς ψυχῆς μορίων τῷ ὀρϑῷ λογισμῷ. Σπου- 

- 2 , Ἅ « Ὁ ᾿ 

δαῖος, ὃ τελείως ἀγαϑός" ' ὁ ἔχων τὴν αὑτοῦ ἀρετὴν, 



ἐγ ὨΕΕΙΝΙΕΙΟΝ 5. ῬΡ.ά4 1 θ,8.}.6. 

" 2) . 

Σύννοια, διανοια μετὰ λύπης ἄνευ λόγου. Ζυσμα- 
Ἂν ᾿Ὶ 2 ἕ 

ϑέία, βραδυτὴς ἐν μαϑήσει. Ζ)εσποτεία, ἀρχὴ ἀνυ- 
Υ̓͂ ’ ’ εἰ. 3, ΝΣ 6» 

σεεύϑυνος δικαία, φιλοσοφία, ἕξις καϑ' ἣν ὃ ἔχων, 

μισολόγος ἐστί. Φόβος, ἔκπληξις ψυχῆς ἐπὶ κακοῦ 
᾿ [ ς Α Υ͂ Ἵ! , ἘΝ 

προσδοκίᾳ. Θυμὸς, ὁρμὴ βίαιος ἀγεὺυ. λογισμοῦ 
“ὖ Ι.«- αὖ Ν Γ 2] γι . ἢ ς ΨΗ͂ΙΝ ἢ 

γοῦς τάξεως ψυχῆς ἀλογίστου. κπληξις, φόβος ἐπὺ 
Π [ὦ «ς« ἢ «ε 4 « « 

προσδοκίᾳ κακοῦ. Κολακεία, ὅμιλέα ἡ πρὸς ἡδονὴν 
3, -᾿ λ ἾΣᾺ μὰ εἰ ε ἣ - ΝΣ ηὃ ᾿ 

ἄνευ τοῦ βελτίστου: ἕξις ὁμιλητικὴ πρὸς ἡδονὴν, 
« 9 ΄ῳω 

ὑπερβάλλουσα τὸ μέτριον. ᾿Οργὴ, παράκλησις τοῦ 
Ὁ ο΄ ς 

ϑυμικοῦ εἰς τὸ τιμωρεῖσϑαι. “γβϑρις, ἀδικία πρὸς 
δ ΄ ’ 2 ͵ 

ἀτιμίαν φέρουσα. Απκρασία, ἕξις βιαστικὴ παρὰ τὸν 
2 ωο «ε δ τῇ 
ορϑὸν λογισμὸν, πρὸς τὰ δοκοῦντα ἡδέα εἶναι. 
3) Ε ι 3 .ο ᾿ Ζ λ Υ͂ 2 λ ΠῚ 

Οκνος, φυγὴ πονῶν ἀρχῆς. είλία, ἀντιληπτικῆ 
- Γ Ὁ κ Ὁ ι 

ὁρμῆς πρώτη τοῦ εἶναι αἰτία. Δ4ιαβολὴ, διάστασις 
φίλων λόγῳ. Καιρὸς, ἐν ᾧ ἕκαστον ἐπιτήδειον πο- 

-: Ὁ 3 ΕΞ 

ϑεῖν ἢ ποιῆσαι. ᾿Αδικία, ἕξις ὑπεροπτικὴ νόμων. 
πτ 2 5 “Ὁ Ο 

ἌἜνδεια, ἐλάττωσις τῶν ἀγαϑῶν. Αἰσχύνη, φόβος 
“ 3 ΄ 
ἐπὶ προσδοκίᾳ ἀδοξίας. -Αλαζονεία, ἕξις προσποιη- 

νι ϑ { - Ἃι. 5 ων "ω Ἄς ε 

τικὴ ἀγαϑοῦ, ἢ ἀγαϑῶν τῶν μὴ ὑπαρχόντων. 4Ἵ- 
΄ὕὮ 2 

μαρτία, πρᾶξις παρὰ τὸν ὀρθὸν λογισμόν. Φϑόνος, 

λύπη ἐπὶ φίλων ἀγαϑοῖς ἢ οὖσιν ἢ ποτὲ γεγεννημέ- 
“ο ς Α 3 Γ 

γοις. ᾿Αναισχυντία, ἕξις ψυχῆς ὑπομονητικὴ ἀδοξίας, 
ἕγνεχα κέρδους. Θρασὺ ὑπερβολὴ ϑράσους πρὸ δρέπου κερῦους, ΘραδΥτης; ὈΉΜΔΡῈ ἡ ϑρασονοσεραρ 

φόβους οὔς μὴ δεῖ. Φιλοτιμία, ἕξις ψυχῆς προετι- 
οω “Ω 

κπἢ πάσης δαπάνης ἀγνεὺ λογισμοῦ. Κακοφυΐα, κα- 
κίᾳ ἐν φύσει, καὶ ἁμαρτία τοῦ κατὰ φύσιν. νόσος 

- 3 ΒῚ ω 

τοῦ κατὰ φύσιν. “Ἐλπὶς, προσδοκία ἀγαϑοῦ. Μα- 
γία,, ἕξις φϑαρτικὴ ἀληϑοῦς ὑπολήψεως. «Δαλιὰ, 

3| Ὁ ἃς “ « "κ᾿ 

ἀκρασία λόγου ἄλογος. “ναντιότης, τῶν ὑπὸ τὸ 

Υ 

Υ̓ 
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αὐτὸ γένος κατιὶ τινὶ διαφορὰν πιπτόντων ἡ πλεῖ- 
στη διάστασις. Ακούσιον, τὸ παρὰ διάγοιαν ἅπο- 
τελούμενον. Παιδεία, δύναμις ϑεραπευτικὴ ψυχῆς. 
ΤΙαίδευσις, παιδείας παράδοσις. ἹΝομοϑετικὴ ἐπι- 

στήμη, ποιητικὴ πόλεως εὐπαγής. Ἰνουϑέτησις, λύ- 
γος ἐπιτιμητικὸς ἀπὸ γνώμης" λόγος, ἁμαρτίας ἂ- 
ποτροπῆς ἕνεκεν. Βοήϑεια; κακοῦ κώλυσις ὄντος ἢ 

γενομένου. Κόλασις, ψυχῆς ϑεραπεία ἐπὶ ἁμαρτὴ- 
ματι γενομένῳ, ΦΖύναμις, ὑπεροχὴ ἐν πράξει ἢ ἐν 
λόγῳ: ἕξις, καϑ' ἣν τὸ ἔχον δυνατόν ἐστιν". ἰσχὺς 

κατὰ φύσιν σώζειν, ἢ περιποιεῖν ἀβλαβῆ.͵ 

“αἱ 
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ἘΩΣ ΘΗΝ ΠΣ 

1.Σ 

" ΓΑ ΤΙΝ, 

ΕΙ͂Σ ΤΟΝ ΦΑ14}0 ΝΝ: 

ὩΣ ̓ Ολυμπιόδωρος ἐν τῷ δὺς τὸν πρῶτον» Ἄλχι- 

βιάδην ὃ ὑπομνήματι, ὡς πρῶτος ὃ Φαῖδρος διάλογος 

τῷ Πλάτωνι γέγραπται. 
ὶ Ῥᾳξ. 1, 1η. 1. «“υσίου] Ὃ “υσίας οὗτος ῥήτωρ 
ἢ». 

4 5.0. ᾿κουμένῳ] ᾿Ιατρὸς οὗτος ἦν; 

4, 1. “ρόμοις)" Ὅτι “ρόμοι τόπο: τινὲς ἦσαν, ὅ- 
ποὺ ἔτρεχον οἵ νέοι. ἐκείνων οὖν τῶν ἐν τοῖς δρό- 
μοις γυμνασίων ἀκοπώτεροι οἵ περίπατοι. 

4, 10. ἸΠορυχίᾳ] τῇ ἀπὸ ἹΜορύχου. ἹΜόρυχος δὲ, 
γάστρις τις ἄνϑρωπος, ὃν καὶ ἢ κωμῳδία ὦ ὡς ; γζαστρί. 
μαργον διαβάλλει. ἐν τῇ τοῦ τοιούτου οὖν οἰκίᾳ 
ωἷ ἀκόλαστον «Δυσίαν προσμένειν εἰκός. 

2, 1. ᾿“Δσχολίας] “Ισχολία » ἢ περὴ τὰ ἀνθρώπινα 
πράγματα διατριβὴ, καὶ τὸν ϑνητὸν θέον περιολκή. 
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Σγολὴ γὰρ, ἡ ἀπόϑεσις τούτων, καὶ ἀνϑολκὴ ἐπὶ τὸ 
γοερώτερον καὶ καϑαρώτερον. διὸ καὶ Σχολαστικὸς 
λέγεται κατὰ τὴν εἰς ἑαυτὸν στροφὴν, 1) ἀπόϑεσιν 
τῶν ἀνθρωπίνων, ὡς καὶ ᾿Ιριστοτέλης φησί. 

2, 7. πειρώμενον] Τὸ Πειρώμενον παϑητικῶς ἂ- 
κουστέον, ἀντὶ τοῦ, πειραζόμενον παρά τινος, του- 
τέστι, προσπαιζόμενον καὶ προσβαλλόμεγνον. τὸ δὲ 
Κεκόμψευται, ὕτι πάντα τὰ ἕνυλα κομψὰ καὶ ἀπα- 
τηλά. Ἶ 

2, 9. ΧαριστέονἹ Τὸ Χαριστέον ἐστὶν 1) τὸ διδό- 
γαν τὲ τινὲ, χωρὶς ἀντιδόσεως, ἢ τὸ ἐν λόγοις τιγὲ 

ὑποκλίγεσθϑαιν, ἢ, ὡς νῦν, τὸ πρὸς ἀφροδίσιον ἕαυ- 
Ὶ Ρ ΒῚ Ι ᾽ 

τὸν συγουσίαν ἐπιδιδόναι τινί. 

2, 15. Ηρόδικον] Ὅτι “Ηρόδικος Σηλυμβριανὸς 
ἰατρὸς ἦν, καὶ τὰ γυμνάσια ἔξω τείχους ἐποιεῖτο, 
ἀρχόμενος ἀπό τινος διαστήματος οὐ μακροῦ, αἀλζὰ 
συμμέτρου, ἄχρι τοῦ τείχους, καὶ ἀναστρέφων. 

2, 18. Κατὰ σχολὴν] ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο, ἢ ἐν εὖ- 
παιρίᾳ. 

2, 28. Οὐδέτερα] Τὸ Σωκράτη καὶ Φαῖδρον ἄ- 
γνοεῖν, καὶ ἑαυτοῦ ἐπιλελῆσϑαι. 

9, 24. ᾿Εκεῖνος] Καὶ ἀποστροφὴν πρὸς Φαῖδρον 
ὃ λόγος, ὡς δῆϑεν μὴ ἐκεῖσε παρόντος αὐτοῦ. 

3, 5. Συγκορυβαντιῶντα] συνενϑουσιῶντα. 
3, 13. Ἱμωσγέπως) ὁπωσδήποτε, ἐν γὸ τινι, καϑ' 

᾿ ; 
ὄντινα οὖν τρόπον. 

3, 19. Ὦ φιλότης] ἀντὶ τοῦ, ὦ φίλε, ἀπὸ τῆς δια- 
ϑέσεως τὸ διακεέμενον καλῶν. 

4, 15. ᾿ἀγραίας] γραίας ᾿ἀρτέμιδος ἱερὸν ἵδρν- 
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-ἰ ῳ ᾿ . » Ξ ᾿ 3 Υ͂ 
σαν ᾿4ϑηναῖοι, διὰ τὸ ἔφορον εἶναι παντὸς ἀγρίου 

Π εἰ » 32) Ἐν 71. 

τὴν ϑεὸν, καὶ πᾶν τὸ ἄγριον καὶ ἀνήμερον κατα- 
στέλλειν. 

Ρ] 3 

4, 35. Ὡρείου πάγου] “ικαστήριον ᾿Αϑήνησιν ἐν 
ἀκροπόλει οὕτω καλούμενον" πάγος μὲν, ὅτι ἐν τό- 

- - ι 39 εἱ 
πῳ ὑψηλῷ τοῦτο" ᾿ἄρειος δὲ, παρ᾽ ὅσον οὗ φόνοι 

- ᾿ "ὔ , Ρλ] ἐκεῖσε ἐκρίνοντο" ὃ δὲ Ἄρης τούτων ἕφορος ἣν. ἢ 
ω ι , γὼ ταν , 
ὅτι τὸ δόρυ ἔπηξεν ἐκεῖσε, ὅπότε δίχην ἔλαχε πρὸς 
Ποσειδῶνα, τὸν τούτου υἱὸν “Δλιῤῥόϑιον ἀνελὼν, 
εἴ ’ ) Ι τ ..32) » ο Ν 19 Π 

ὃς λκίππην ἐβιάσατο, τὴν ρεως αὐτοῦ καὶ γραυ- 

λου τῆς Κέκροπος ϑυγατέρα. 
9 

ὅ, 7. Τὸ Ζελφικὸν γράμμα] Επέγραμμα τὸ Γνῶ- 
) - . -Ὃ ε 

ϑι σαυτὸν, ἐπὶ τοῦ προπυλαίου τοῦ ἐν Ζ.ελφοὶς ὑε- 

οοὔ γεγραμμένον. Ζ,ελφοὶ δὲ, πόλις ἐπὶ τῷ Παρνγα- 
σῷ πρὸς τῇ Φωκίδι. 

᾿ν. 4.2. Τυφῶνος} Τυφὼν Τῆς καὶ Ταρτάρου υἱὸς, 
γεννηϑεὶς ἐν Σικελίᾳ, εἶδος ἔχων συμμιγὲ ἰς ἀνδρὸς 
καὶ ϑηρίων. ΦΠΉΡῸΝ δὲ, οἱονεὶ ὑπὸ πυρὸς ἐκκε- 
καυμέγον, ἢ βεβλαμμένον. 

2] Υ ο“ἷ τ 

19. Αγνου] ἄγνος, φυτόν τι ϑαμνῶδες, ἢ ἐςὶν 
ε 

ῃ λύγος. 
- 3 .᾽ ᾽ 

ὅ, 24, ᾿χελώου] “χελῶος, ποταμὸς «Αἰτωλίας. 

11, 18. Δαιμονίως] πανούργως, δολίως, κεκρυμ- 
μένος. 

11, 21. Τάννυσθαι] φαιδρύνεσθαι, χαΐρειν, 
διάνγεῖσθ αἱ. 

11, 28. Συνεβάκχευσα] σὺν σοὶ ἐπὶ τὸ κρεῖττον 
παρήλλαξα, 
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{1, 27. Διὸς φιλίου) τοῦ τὰ περὲ φιλίας ἐπισκο- 

οὗντος. 
12, 25. Σαπφοῦς] “Σαπφὼ, λυρικὴ ποιήτρια, Σ᾽ χα- 

μανδρωγύμου, ἹΜιτυληναία. νακρέων δὲ, καὶ οὗ- 

τὸς λυρικὸς ποιητὴς, Σπυϑίνου, ἢ Παρϑεγίου, 

Τῆήϊος. 

18, 11. Ὥσπερ οἱ ἐννέα ἄρχοντες] Οἱ ἐννέα ἄρ- 
χοντες, κατ ἐνιαυτὸν καϑιστάμενοι, ὥμνυον μὴ πα- 
ρανομήσειν" εἰ δὲ φωραϑεῖεν, ἐκ καταδίκης, τῷ “41- 

πόλλωνε πέμπειν εἰκόνα χρυσῆν, ἐπὶ καταδίκῃ τοῦ 
ἄρχοντος, χαριστήριον δὲ τῷ ϑεῷ παρὰ 'ϑηναίων. 
Σωκράτει γοῦν ὑπισχνεῖται Φαῖδρος, εἰ καλλίω λό- 
70» εἴποι “υοσίου, καϑάπερ, οἱ ἄρχοντες, εἰκόνα καὶὲὶ 

αὐτοῦ καὶ Σωκράτους χρυσὴν εἰς “Δελφοὺς τῶ “Ἱπόλ- 
λωγι ἀναϑήσειν. 

Ἑὶϊς αὐτό. 

Ἰ]ολεμαρχός ἑ ἐστιν ἄρχων ᾧ κατηγγυῶν τους ξένους. 
ἔστι δὲ ὥσπερ λοχαγὸς τοῦ βασιλέως, ὃς καὶ ἀπόντος 

αὐτοῦ ἐπιμελεῖται τῶν κατὰ τὴν πόλιν. ὁ δὲ Βασι- 

λεὺς μυστηρέων προγοεῖται, καὶ τὰς ϑυσίας τὰς πα- 

τρίους διοικεῖ. ᾿Ἴρχων δὲ ἐστιν ὃ ἐπώνυμος τοῦ ἐνι- 
αὐτοῦ " οἷς πᾶσι καὶ ἑορταὶ, καὶ ϑεοὶ οἷς ϑύουσι, 

καὶ δέκαν τινὲς, ᾿ἀπονέμονται. οἵ δὲ Θεσμοϑέται, ἕξ 

εἰσὶ τὸν ἀριϑμὸν, ἀφ᾽ ὧν καὶ ὃ τόπος, ὅπου συνηε- 
σαν, καὶ ἐσιτοῦντο, Θεμίστιον ἐκαλεῖτο. εἶχον δὲ 
ἐξουσίαν τοῦ ὑπογράψαι τὰ δικαςήρια, καὶ τὸς εἰς- 

αγγελίας εἰσῆγον, καὶ τὰς χειροτονίας, καὶ προβο- 

λὲς, καὶ γραφὲς παρανόμων, καὶ ἄλλα τινά. 

13, 22- 23. Τοιαῦτα] Τοιαῦτα καὶ τοιούτων, 
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Νὰ 5 " Ἂ δ . “ἢ ς« Γ 

περὶ τῶν ἀναγκαίων φησὶν, ὧν τὴν εὕρεσιν ἡ φύσις 
ἢ ᾿ ᾿ ᾿ “-"Ὕ Ἃ.»; 

πορίζει, τὴν δὲ διάϑεσιν ἡμεῖς " παρ ἣν καὶ ἔπαινος, 
) Ἁ ᾿ς οἶδ ἀν) -»“ Υ Α 5 ᾿ »-Ὁ 

ἢ ψό γοῦ ἐστὶν, ἥμθας Τῶν δὲ μὴ ἀναγκαΐων νυ τῶν 
χρησίμων, ὧν καὶ ἡ εὕρεσις καὶ ἢ διάϑεσις ἐξ ἡμῶν" 

παρ᾿ ἃς δὴ καὶ ἐπαινούμεϑα, ἢ Ἱ ψεγόμεϑα. οἷον, 
ἀναγκοῖόν ἐστι καὶ «ἀυσέᾳ, καὶ Σωκράτει, καὶ πᾶσι 
τοῖς κατὶὶ φύσιν ἔχουσι, τὸ λέγειν, ὡς ὃ ἐρῶν ἀκόλα- 
στον ἔρωτα, μαίνεται" ὃ δὲ μὴ τοῦτον ἐρῶν, σωφρο- 

"ὩὉ ε ᾿] Ἁ Υ ᾿ » Α 4 

γεῖ, ἡ δὲ περὶ τούτου διάϑεσις, ἐπαινετὴ Σωκρά- 
Ἧς εἰ! χλ 9 ΔΑΝ “ ᾽ δὲ δεν ᾿ [ 

τους, ὁτι ἀληϑῆς υσέου δὲ, οὐ " κατὰ προσποίη- 

σιν γάρ. 
14,1. “Κυψελιδῶν ἀνάϑημα] Κύψελος Περιάν- 

δρου πατὴρ ἦν, οὗπερ οἱ υἱεῖς Κορίνθου τύραννοι, 
γεγονότες, ὑπὸ Κορινϑίων κατελύθησαν. ηὔξαντο 
οὖν οὗτοι, εἶ ΚΥΤΝ τὴν ἀρχὴν ἀνακτήσαιντο, γρυ- 

Υ - “Φ ᾿ δ Υ͂ ῃ ὦ Γ Ρ' Υ 

σοῖν ἀνδριάντα τῷ ϑεῷ ἀγαϑήσειν ἐν Ολυμπίᾳ ὅλό- 
σφυρον. οἵ δὴ κρατήσαντες Κορίγϑου, ἀγνέϑεσαν 

ἐκεῖσε μέγιστον ἄγαλμα χρυσοῦν τοῦ Ζ]ιός. ᾿Ολυμ- 
πία δέ ἐστι τόπος τις κατὼ τὴν Πελοπόννησον, ἂν 

, “ο , Ι , ᾿ 

Πίσῃ πόλει τῆς Ἤλιδος χώρας, ἔἕνϑα τὰ ᾿Ολύμπια, 

καὶ ἀγὼν πεγταἑτηρικὸς Μ͵ουνυχιῶνος μηνὸς ἤγετο 
τῷ 4 ιἴ" ἐν οἷς κοτίνου στέφθϑ: ἄϑλον ἐδίδοτο τῷ 
γικήσαντι. τινὲς δ᾽, οὐ κότινον, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς λεγομέ- 
νης καλλιστεφάνου ἐλαίας. διαφέρει δὲ κότινον ἐλαΐ- 

᾿ ΕἸ ᾿ 2) ᾿ Ν 3. ἢ ρα, [] 
ὁν ἀγριελαίας. ᾿Ἤγετο δὲ καὶ κατ΄ ἐνιαυτὸν, ἅπερ 

ἐλάττω ἐκάλουν. 

14, 1. Σφυρήλατος] διόλου βάϑυς γναστός. ᾿ ᾿ 

14, 0. Πἰς τὰς ὁμοίας λαβὰς) ἀπὸ μεταφορᾶς εἴ- 
"Ὁ » ᾿ -Ὥ- " 5 »"»"» 

ρηταιν τῶν παλαιόντων, οἵ τοῦ ἀφωρισμένου αὐτοῖς 
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[ 3 Ι ’ ΓΟ, 2 ; ὌΠ νοῶ Ν 
πρὸς τὸ παλαίειν τόπου ὅπόταν ἐκπέσοιεν, εἶτα ἔπι 
τοῦ αὐτοῦ καὶ τόπου καὶ σχήματος εἰ πάλιν ἔλθοιεν, 

3 ς ᾿ , ᾿ Ω." ς Ἀ ἱκῷ 
δὶς ὁμοίας ἐληλυϑέναν λέγονται λαβὰς, ὡς καὶ νὺν 
« -᾿ Γ 5" . 32 Ν Ὁ ὃ ῃλέ 

ὅ Σωκράτης εἰς τὴν αὐτὴν τῷ φαίδρῳω περιῆλϑεπρος- 
ποίησιν τοῦ μὴ δύνασϑαι λέγειν. 

14, 8. Τῶν κωμῳδῶν φορτικὸν Ἔϑος ἣν αὐτοῖς, 
τὸ τοῖς ἐρωτῶσιν, οἷον, δέδωκας μοι τόδε, πάλιν τὸ 

αὐτὸ λέγειν τοὺς ἀποκχρινομένους, δέδωκας μοι τοῦ- 
το. Οὕτως οὖν καὶ πρὸς “Σωκράτη Φαῖδρον εἰπεῖν, 
ὥς εἰ ἐγὼ “Σωκράτην ἀγνοῶ, καὶ τὰ ἕξῆς. 

45, 9. “ιγύων] ἌἜϑνος τι ἠπειρωτικὸν τῶν ἕσπε- 
θέων οὕτω μουσικώτατον τὸ «4ιγύων εἶναι φασὶν, ὡς 

χαὶ μηδ᾽ ἐν τοῖς πολέμοις πανστρατιᾷ μάχεσϑαι, 
ἀλλα τὸ μὲν τὸ τοῦ στρατεύματος πολεμοῦντος ἄγω- 

᾽ ᾿] ᾧ - 8ῇ 

νίζεσϑαι, τὸ δὲ ἀδειν. 

15, 15. Αϊμύλος ] ποικίλος, πυκνὸς, πανοῦργος, 

δολερύθαν καὶ Αἱμυλία, ἀσινόητος ἐπίχαρις. 
12, 2 25, Ἥλικα] Εἴρηται μὲν ἐνταῦϑα τῷ Πλάτω- 

γι οὕτως" ἥλικα γὰρ καὶ ὃ παλαιὸς λόγος τέρπειν 
[χ }Ὶ , ’ 

τὸν ἡλικα. τὸ δὲ τέλειον ἔχειν" 
τ «« φι. ’ ’ ἰ Υ̓͂ ͵ 

Τλιξ ἥλικα τέρπει, γέρων δὲ τε τέρπεε γέροντα. 
ε - 

ὡς φησι καὶ ὁ Ξενοφῶν γεροντοχόμικα. 
2 ᾿ 

21, 7. ᾿Οστράκου μεταπεσόντος]) ᾿Οστράκου περι- 

στροφὴ, ἐπὶ τῶν διὰ τάχους εἰς φυγὴν δυμώντων. 
- ἮΝ Ἅ - Ε 

εἴρηται δὲ ἀπο παιδιᾶς τοιαύτης" “Ἰιελόντες ἑαυτοὺς 
- ς 5 ς ᾽ 

οἵ παῖδες, ὡς ἰσαρέϑμους ἑκατέρους γενέσθαι, οἱ 

μὲν πρὸς ἀνατολὴν ἵστανται, οἱ δὲ πρὸς δυσμάς. ἀλ- 

λος δὲ τις μεταξὺ ἑκατέρων καϑήμενος, ὄστρακον εἷ- 
᾿ -᾿  - ᾿ Γ " ὡς. ΕῚ 

χϑν, ἕκ μὲν τοῦ ἑγος μέρους κεχρισμένγον λευκῷ, ἐν 



- 
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δὲ ϑατέρου μέλανι" καὶ ἔῤῥιστε τοῦτο ὀρϑόν. καὶ 
εἰ μὲν κατεφέρετο τὸ λευκὸν μέρος ἄνω, οἵ πρὸς ἀ- 
γατολὰς ἑστῶτες ἐδίωκον τοὺς πρὸς ταῖς δυσμαῖς" εἰ 

δὲ τὸ μέλαν ἄνω, οἱ πρὸς ταὶς δυσμαῖς ἐδίωκον, ἕως 

καταλάβοιεν. καταληφϑέντες δὲ ἐβαστάζοντο ὑπὶ 

αὐτῶν ἀφ᾽ οὗ κατελήφϑησαν τόπου, ἕως ἐπανέλϑω- 

σιν ἐπὶ τὸν τόπον ἀφ᾽ οὗ τὴν ἀρχὴν ἔφυγον. 
21.390: Ὡς λύκοι Παρῳδεῖ το “Ὁμηρικὸν εἰρη- 

μένον ἐν τῇ χ' δαψωδίᾳ: 
“ς οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ἄρνασιν ὅρκια πιστὰ, 

Οὐδὲ λύκοι τε καὶ ἄρνες ὁμόφρονα ϑυμὸν ἔχουσιν. 
ἡ παροιμία οὖν ἐπὶ τῶν ἐρωτικῶς ἐχόντων. 

Ἄρα Ὁ Ν ἡΠποήμθυναι τ σὴ Σταϑερὸν, τὸ 
σφόδρα ϑερμὸν, ἀπὸ τῆς ἐν τῷ ϑέρει μεσημβρίας. 

καὶ ντίμαχος" ϑέρεος σταϑεροῖο. καὶ τὸ ἑστὼς δὲ, 
καὶ ἠρεμοῦν, Σταϑερὸν λέγουσι. 

22, 21. Οὐ πόλεμον] Οὐ πόλεμον ἄγγέλλεις, ἐπὶ 
τῶν ἀγαθὰ ἀγγελλόντων. ᾿Εμνήσϑη ταύτης καὶ ἐν 

τῷ τρίτῳ τῶν νόμων. 

29, 57. ᾿φοσιώσωμαι] ἀποπληρώσω τὴν παρα- 
λελειμμένην ὁσιότητα. ἔστι γὰρ ᾿ἀφοσίωσις, ὁσιοτη-. 

τος παφαλελειμμένης ἀποπλήρωσις. 

28, δ. Ἔδϑραξε, ἐτάραξεν, ἡνώχλησεν, ἕνυξεν, ἐκί- 
ψησεν, ἐδυσώπησεν. 

23, 4. ᾿εδυσωποὗμην) ἃ ἀντὶ τοῦ, ηὐλαβούμην, 
23, 5. ᾿᾿μπλακὼν) ἁμαρτών. 

28, 29. Πέργαμα] τὰ ὑψηλά. 
24, 1. Μμαλινῳδίαν] ἐναντία ᾧδὴ, ἢ ῥῆσις τῆς 

προτέρας. 
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; »-»"» ᾿ ἴχ 

25, 14. Δωδώνη] πόλις τῆς Ἰολοσσίδος, ἐν ἢ τὸ 

μαντεῖον τοῦ ΖΙιός. 

25, 17. Σιβύλλαι] Σιβύλλαι μὲν γεγόνασι δέκα, 
"Ξ ᾿ 3; ΄ :- Π ͵ 2 
ὧν πρώτῃ ὄνομα Σαμβήϑη. Χαλδαΐαν δὲ φασιν αὖ 
τὴν οὗ παλαιοὺ λόγοι, οἵ δὲ μᾶλλον, “Εβραίαν" καὶ 
δὴ καὶ ἑνὲ τῶν παίδων τοῦ ΙνΝῶε εἰς γυναῖκα ἄρμο- 

- Ἁ - 2 “Ὁ ΝΥ “ἃα΄σ 2] 3 

σϑῆγναι, καὶ συνεισελϑεῖν αὐτῷ τε καὶ τοῖς ἀλλοις ἕν 
τῇ κιβωτῷ. ταύτην καὶ τιὰ περὶ τῆς πυργοποίΐας 

- ο “- 

χοησμῳδῆσαι φασὶ, καὶ ὁσα τοῖς τούτων συνέβη τολ- 
μήμασι" χρησμῳδῆσαι δὲ πρὸ τῆς διαιρέσεως τῶν 
γλωσσῶν γενομένην, γλώσσῃ φασὶ τὰ χρησμῳδηϑὲν- 

-Φφςγιῶ “". 39 ᾿ τ 9 ; Ν , ι ᾿ 
τὰ τὴ Πβραΐϊδι: οὐ μὴν δὲ, ἀλλὰ καὶ τὰ κατὰ τὸν 
9 ᾿ ι - Ξ 

“«ἀλέξανδρον τὸν Μακεδόνα προειπεῖν" ἧς καὶ μνὴ- 
- 3 9 Γ 

μὴν νικάνωρ, ὃ τὸν ᾿λεξάγδρου βίον ἀναγράψας, 
πεποίηκε. ΖΙευτέρα δὲ, “ἰβυσσα" ἣς μνήμην ἐποιὴ- 

) - οἷὉ Ὃ ] 

σατο ἐν τῷ τῆς “αμίέας προλόγῳ Εὐριπίδης. ὄνομα 
2.»ϑ ὦ 32 ΄ ζω ᾽ « 

δὲ αὐτῆς οὐ πάνυ σαφηνίζουσι. Τρίτη, “ελφὶς, ἡ 
3 -Ὁ -ς κα « Υ͂ Ἂς 

ἐν 4ελφοὶς τεχϑεῖσα" περὶ ἧς ἱστόρησε “Χρύσιππος 
ἐν τῷ μι ϑεότητος βιβλίῳ. Τετάρτη, ᾿Ιταλικὴ, ἢ 
ἐν ἐρημίᾳ τῆς ᾿Ιταλίας τὴν διατριβὴν λαχοῦσα" ἧς 

᾿ 

υἱὸς ἐγένετυ Ἡὔανδρος, ὃ τὸ ἐν Ῥώμῃ τοῦ Πανὸς 
τ ᾿ Ἃ ς ἱερὸν τὸ καλούμενον “ούπερκον κτίσας" περὶ ἧς 
2 3 ἌΡ ὧν ἢ «.« 236 , 
ἐγραψεν Βρατοσϑένης Πέμπτη, ἡ Ερυϑραία, 

ν ; 3 “: ο 

ητις καὶ τὰ κατε τὸν Τορωϊκὸν πόλεμον συγενεχϑέν- 

τα προηγόρευσε" περὶ ἧς “πολλόδωρος ὃ ὁ ᾿ἐφυϑραῖος 
« 

διεξέρχεται. Ἅκτη, ἥ Σαμία, ἧς τὸ κύριον ὄνομα 
Φυτώ φασιν.  βδόμη, ἡ Κυμαία μὲν γένος, ὄνομα 

ς ἀ ι, ἐς 

δὲ “μαλϑεία - οἵ δὲ πρωφίλην φασί" παρά τισι δὲ 
. τω ᾽ Υ̓ .» , ς κλῆσιν ἠνέγκατο αράξανδρα. Βιογίλιος δὲ, ὃ Ῥω 
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μαίων ποιητὴς, 4ηϊφόβην αὐτὴν ὀνομάζει. ᾿Ογδόη, 
ἡ Πλλησποντία, ἥτις ἐν κώμῃ Παρμυσσῷ τὴν γένεσιν 
ἔσχε περὲ τινα πολίχνην Γεργετίωνα. ὑπὸ τὴν ἐνο- 
ρίαν δὲ αὕτη τῆς Τροίας ἐτύγχανεν. ἣν ἐν καιρῷ 
“Σόλωνος καὶ Κύρου, ὡς ἔγραψεν “Πρακλείδης ὃ Πον- 
τικός. ᾿Εννάτη, ἡ Φρυγία. ᾿Επὶ πᾶσι δεκάτη ἡ Τι- 
γουρτία μὲν γένος, ὄνομα δὲ ᾿Αϑουναία. Ταύτας δὲ 
φασὲ τῶν φρενῶν ἐξισταμένας τιὶ μέλλοντα χρησμῳ 
δεῖν" τῶν ὑπολαμβανόντων δὲ γραφῇ τοὺς χρη- 
σμοὺς, οὐκ ἐχόντων σοφίαν τὰ χρησμῳδούμενα γρά- 
φεῖν ἀπταίστως, ἄλλως τὸ δὲ, καὶ τῷ τάχει τῆς φορᾶς 
τῶν λόγων οὐκ ἐχόντων καϑυπηρετουμένας τὰς χεῖ- 

ρας, συμβῆναι πολλοὺς τῶν χρησμῶν εἰς χωλιάμβους 

διαπεσεῖν, καὶ μηκέτι τυχεῖν διορϑώσξως, ἅτε δὴ τῶν 

χρησμῳδῶν γυναίων ἐν ἐκστάσει μὲν καϑεστώτωνγ, 
ἐπειδὰν τὴν ὕπαρξιν προηγόρευον τῶν μελλόντων, 
πεπαυμένων δὲ τοῦ χγρησμολογεῖν, μηδαμῶς αἴσϑη- 
σιν ἐχόντων, μὴτε ὧν ἔλεγον, μὴτε τὶ ὦν βούλοιντο 
τὶ κεχγρησμῳδημένα. Πᾶσαι μὲν οὖν μαντικαί. ἡ 
δὲ ᾿Ερυϑραία, ἡ καὶ ᾿Ερωφίλη καλουμένη, τῶν ἄλλων 
ἐξαίρετος" καὶ γὰρ γεννηϑεῖσα, εὐϑὺς προσεῖπεν ἐξ 
ὀγόματος ἕκαστον, καὶ ἔμμετρα ξἐφϑέγξατο, καὶ εἰς 
βρυχὺν χρόνον τέλειον εἶδος ἀνθρώπου ἔλαβε. 

Ὡδιώθι ᾿“πειροκάλως] Κυρίως τῷ ᾿“Ἱπειροκάλως 

ἐγρήσατο- αὐτοῦ γὰρ καλῶς ἔχοντος τοῦ ὀνόματος 
τῆς μανίας, ἀπειρίᾳ τοῦ καλοῦ ἡγνόησαν τὸ καλὸν 
τοῦ ὀνόματος. 

51, ὃ. Ὑποβούχιαι ὑπὸ τὸ ὕδωρ, ὃ ἐστι τὴν γέ- 
γεσίν, ποντισϑεῖσαι. 
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Ἂν 

40, 12. “γοπληγγος] “7οπληξ, ἀφετήριον, πληγὴ, 
ὥσπερ νῦν, πάσσαλος κεράτινος κρίκος, πάντα ϑη- 
λυκῶς. 

40, 16. ᾽ξρείσας] ἑλκύσας. 
43, 17. ᾿Εννέα χιλιάδας] ᾿Εν»νέα χιλιάδας εἶπεν, 

ἐπειδὴ ἐν τῇ πρώτῃ γενέσεν ἡ περίοδος ἡ ἀπὸ τοῦ 
γοητοῦ ἐπὶ τὰ τῇδε, οὐδεμίαν κάκωσιν ἔχει. 

44, 8. ᾿Επαμφοτερίζῃ]) «υσίᾳ καὶ ἐμοὶ Σωκράτει 
6) ϑὅπηται. 

44, 13. «Ζογογράφο»] Δογογράφους γὸρ ἐκάλουν 
οἵ παλαιοὶ τοὺς ἐπὶ μισϑῷ λόγους γράφοντας, καὶ 
πιπράσκοντας αὑτοὺς εἰς δικαστήρια " ὩΦήτορας δὲ, 

τοὺς δί’ δαυτῶν λέγοντας. 
44, 25. Γλυκὺς ἀγκὼν] Γλυκὺς ἀγκὼν, ἐπὶ τῶν 

κατειρωνευομένων. τόπος δὲ ἐστιν ἔν τῇ εμφὲδε 
Αγκὼν προσαγορενόμενος ἀπὸ τῶν πλεῦντων κατ᾽ 
ἀντίφρασιν, ἴσως διὰ τὸ δυσχερές. ἔνιοι δὲ τάττου- 
σιν αὐτὴν ἐπὶ τῶν εὐθυμούντων, παρ᾽ ὕσον τὸν ἄ- 
γκῶνα οὗ εὐφραινόμενοι τιϑέασι. 

45, 12. ᾿Εμμένη)] Τουτέςι, δεχϑῆ, καὶ μὴ ἐκβλη- 
ϑὴ ὁ λόγος. 

45, 20. “υκούργου] Δυκοῦργος, «Μακεδαιμονίων, 
Σόλων δὲ, ̓ 1ϑηναίων νομοϑέτης" ΖΙαρεῖος δὲ, τρίτος 

ἀπὸ Κύρου “Περσῶν βασιλεὺς. 
τος 46, 18. ἀνδραποδώδεις] ᾿ἀνδραποδώδεις εἰσὶν ἧ- 
δοναὶ, αὖ ἄλλων παϑῶν ἀπεχόμεναι, ὑπ ἄλλων δὲ 
κρατούμεγαι. 

Α0, 15. πνίγει] ϑάλπει, καύματι. 
Ῥιατ Τ. ΠΗ. τ 
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406, 22. ἩΠεσημβριάζοντα)] ἐν μεσημβρίᾳ νυστά. 
ζοντα καὶ καϑεύδοντα, κηλούμενα. 

47, 7. ἼἼσιτο»Ἵ Σημείωσαι, ὅτι τοὺς τέττιγας λὲ- 

γει τὸ παράπαν μὴ δεῖσϑαν τροφῆς, τῇ δὲ δρόσῳ 
ἀρκεῖσϑυι μόνῃ. 

47, 18. Ιᾶσι] πέμπουσι. 
48, 51. Περὶ ὄνου σκιᾶς} Ὄνου σκιὰ, ἐπὶ τῶν 

μηδενὸς ἀξίων. Φασὶ δὲ εἰλκύσθαι τὴν παροιμίαν 

ἀπὸ τοῦ Ζημοσϑένει τῷ ῥήτορι συμβάντος. Φίκην 
γάρ ποτε, ὥς φησιν ᾿ἀριστείδης, ἀπολογούμενος, ἧς 

τὸ τίμημα ἢν, τέ χρὴ παϑεῖν, ἢ ἀποτίσαι, τοῦ κατη- 
γόρου δεινῶς εἰρηκότος, καὶ προεξειργασμένου, διό- 
τὸ εὐϑυνόμενος οὐδενὲ δικαίῳ, μόνῃ δὲ τῇ 4ημο- 
σϑένους δεινότητι πέποιϑεν ὡς οἱ δικασταὶ μετεω- 

οἰσϑέντες, οὐ προσεῖχον τὸν νοῦν τῷ ΖἸημοσϑένει, 
ἀλλ᾽ ἐθορύβουν, κωλύοντες ἀπολογεῖσθαι, καὶ τοῦτο 

συνέβαινεν ἐπὶ πλείονα χρόνον, διαλειπόντων ποτὲ 
μικρὸν, καὶ γενομένης βραχείας ἡσυχίας, "Α͂νδρες, 
ἔφη, δικαυταὶ, μικρόν μου χρόνον ἀνάσχεσϑε, καὶ 
ουγχωρήσατέ μοι λόγον οὐ πάλαι γεγονότα διηγὴ- 
ϑασδαι. Τῶν δὲ συγχωρησάντων, διὰ τὸ μέγα τι 
ὑπολαβεῖν τὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ μέλλον λέγεσθαι, Ἱνεανΐ- 
σκος τις, ἔφη, τῶν ἐπὶ φιλολογέαν εἰς τὴν πόλιν ἡμῶν 
παραγεγονότων, ὅτε ἀποτρέχειν ἔμελλεν, ἐμιοϑυα- 
10 ὄνον, πρὸς τὸ τὰ σκεύη αὐτοῦ διακομίσασϑαι μέ- 
χρι Μεγαρέων. ὑπὸ κύκα δὲ τῆς ὥρας ὑπαρχούσης, 
κατιὶ τὸ μέσον τῆς ἡμέρας ἐκκαέοντος τυῦ ἡλίου σφο- 
δρότερον, οὔτε τὸ ὑποζύγιον συνέβαινεν ἐϑέλειν ὅ- 
δοιπορεῖν, οὔτε αὐτὸν ἀκολουϑεῖν δύνασθαι, κατα- 

' 
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λύσαντος οὖν τὸ φορτίον τοῦ ὀνηλάτου, καὶ τὸν ὅ- 
γον στήσαντος ἐκτὸς τῆς ὁδοῦ, μὴ δυνάμενος ὕπο- 
μένειν τὸ καῦμα, ἀλλὰ κακῶς διακείμενος, ὑπὸ τὴν 
τοῦ ὄνου σκιὰν ὑποδὺς μένειν οἷός τε ἢν. τοῦ δὲ 
ὀνηλάτου ἐκεῖνον μὲν κωλύοντος, ἑαυτῷ δὲ ἐπιβάλ- 
λειν λέγοντος, διὰ τὸ καὶ τὸν ὄνον ἴδιον εἶναι, καὶ 

τὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ σκιὰν ὑπάρχειν ἰδίαν" μεμισϑωκέναι 
γὰρ μόνον τὸν ὄνον διακομιοῦντα αὐτοῦ τὰ σκεύη, 
οὐ μὴν τὴν σκιὰν αὐτοῦ. ὡς δὲ καὶ ὃ νεανίσκος ἄντ- 
ἔλεγε πάλιν, φάσκων, τὴν ἡμέραν ὅλην αὐτοῦ τὸν 
ὄνον εἶναι, καὶ πολλὴν ἀντιλογίαν συνέβαινεν ἐπ 
τούτου γένεσθαι, ἕως εἰς μάχην ὥρμησαν. Ἐπεὶ δ᾽ 
ὃ μὲν, ταῦτα εἰπὼν, κατέβαινεν ἀπὸ τοῦ βήματος, 
οὗ δὲ δικασνωὶ κατεῖχον, ἀξιοῦντες τὸ γενόμενον 7εἕ- 
φὰς ἐξηγήσασϑαι, ἐπιστραφεὶς, ἄνδρες, εἶπεν, ὑπὲρ. 

μὲν ὄνου σκρὰς βούλεσθε ἀκοῦσαν, ὑπὲρ ἀνθρώπου 
δὲ κινδυνεύοντος τῷ βίῳ κωλύετε λέγειν. καὶ οὕτω 
τοὺς δεκαστὸς συγχωρήσαντας, ὀρϑῶς ὑπὸ τοῦ ῥήτο- 
ρος ἐπιπεπλῆχϑαι, λέγειν ἐφεῖναι. ὅϑεν τὸ, τε τοῦ 
διηγήματος εὔστοχον, καὶ τὸ τοῦ φρονήματος παῤρ- 
ῥησιαστικὸν διαμνημογευϑὲν, παροιμέας ἔλαβε τά- 
ἕιν. 

Α48, 256. Καρπὸν ὃν ἔσπειρε ϑερίζειν ἢ Καρπὸν 
ὃν ἕυπειρας ϑέριζε, ἐπὶ τῶν τοιαῦτα πασχόντων, οἵω 

δδρασαν. παρῆκται δὲ ἀπὸ τοῦ ςἰχου" 

Εἰ δὲ κακὰ σπείραις, κακά κεν ἀμήσαιο, 
παὺὶ πάλιν" 

Ὃς δὲ κακὰ σπεΐρει, ϑεριεῖ χακὰ κήδεα παισίν, 

49, 2. ᾿Εκεῖνο] τὸ ἀληϑὲς δηλαδή. 

Ἐ2 
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49, 2. ᾿Εμὲ λαμβάνειν] τὴν τοῦ πείϑειν δύναμιν. 
49, 14. ἱκανῶς φιλοσοφήσῃ] Οἱ γὰρ ἄριστοι ῥὴ- 

τορες καὶ φιλόσοφοι, ὡς Περικλῆς ᾿ἀναξαγόρου, ὡς 
“]ημοσϑένης Πλάτωνος γεγονότες μαϑηταί, 

49, 23. Περὶ τὰς δίκας] Ἔϑος ἣν παλαιὸν, ἐν 
τοῖς δικαστηρίοις, δημοσίοις τε λόγοις τοὺς ῥήτορας 
διατρίβειν" οὐ μὴν ἐν ταῖς γινομέναις συνουσίαις 
ἐδίᾳ. 

50, 1. Τοργίαν] Τοργίας παράλληλος Νέστορι 
ὡς αἰδήμων, καὶ πολυετὴς" ὀκτὼ γὰρ καὶ ἑκατὸν 
ἔζησεν ἔτη " ὡς δεινοὶ οἱ ἄλλοι ᾿Οδυσσεῖ. 

50, 11. ᾿Ἐλεατικὸν Παλαμήδη»] Ζήνωνα φησὶὰ 
τὸν Παρμενίδου ὃ ἑταῖρον, ὃτι δὴ πανεπιστήμων σχε- 

δὸν ἢν ὃ ἀνὴρ, ὡς καὶ Παλαμήδης. 
ΘΈΤΟ: Ἢ Σύνδεσμος ἀπορηματικὸς ἀντὲ τοῦ 

ἄρα τὸ Ἦ, ὡς τό" 

Ἦ μοῦνοι φιλέουσ᾽ ἀλόχους μερόπων οὐϑρώπον 
“«ἀτρεῖδαι; 

51, 1060. Ψιλῶς] τὸ μὴ ἐπὶ ὑποδείγματος φησί, 
51, 19. Ὃ εἰδὼς] «Σημείωσαι, ὅτι ὃ φιλόσοφος 

ὡς παιδιᾷ χρῆται τοῖς τῶν ῥητόροιν λόγοις, καὶ ὅπερ 
ἐκεῖνον μετὰ σπουδῆς ποιοῦσι, τὸ διὰ τῶν ὁμοιοτή- 

των παράγειν τοὺς ἀκούοντας, οὗτος ὃν παιϊδιᾶς μοΐ- 
θᾳ ἔχει. 

51, 33. Τοῦτο τὸ γέρας] τὸ δύνασϑανι διακρένειν 
τοὺς κατὰ τέχνην λέγοντας, καὶ μή. 

52, 20. Τὸ πλῆϑος] Γράφεται καὶ, τὸ εἶδος. 

58, ὅ. Ἡμηχάγως) ἀντὶ τοῦ, ϑαυμασίως πάνυ ὦ" 
θέσω. 
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. »" ." » 
53, 91. Ἢ πολλοὺ δεῖν] ὄντως λίαν ἐλλείπειν. , 

23. Ζανεῖν] διαχο ἂν, διαπερᾶν. 53, 23. 4 διακολυμβᾷν, διαπερᾷν 
54, 26. Ἑτέρους λόγους] τοὺς μετ᾽ ἀληϑείας. 
57, 24. ᾿Εν μέτρῳ] ᾿Επειδὴ τὰ ἔπη τῶν καταλο- 

ψάδην εὐμνημονευτότερα. 
58, 8. Πουσεῖα λόγων] τὰ πάρισα, ὡς τό" καὶ 

᾿ ,Ὶ ι Ρ “᾽ ᾿ ἱ 

φιλοκίνδυνον τὸν βίον κατέστησεν" τῆς δὲ περίβλε- 

πτον καὶ περιμάχητον τὴν φύσιν ἐποίησεν. 
58, 8. Ζιπλασιολογίαν] ὡς τὸ, φεῦ φεῦ. 
58, 9. Εἰκονολογίαν τὸ δι᾽ εἰκόνος, καὶ δ ὗπο- 

δείγματος τὶ δηλοῦν. Γνωμολογία δὲ, ὡς τὸ, δεινὸν 
}] ’ κ 

ἡ πονηρία. ὃ Δικύμνιος δὲ, πώλου διδάσκαλος, ὃς 
διήρει τὰ ὀνόματα εἷς κύρια, σύνθετα, ἀδελφὼ, ἐπέ- 
ϑετα, καὶ εἰς ἄλλα τινά. 

59, 1. ἼΠριον τὸ εὐυφὲς ἱμάτιον καὶ ἀραιόν. 
Θὅ, 6. Τὸ τοῦ λύκου] «“ὐκου ῥήματα, ἐπὶ τοῦ 
Ἃ [ Ἂ λ ΕῚ .-" 2 ν ι Π 

καὶ λόγοις καὶ ἔργοις ἀδικοῦντος. ᾿Ιδὼν γὰρ λύκος 
' 2 Π ’ Ξ χ εδὴν ν 32) 

ποιμένα ἐσϑίοντα προβάτια, ἘΠΕ» ἡλίκος ἂν ηρϑὴη 
3. ., , “Ὁ » ᾿ Ι] 

ϑόρυβος, εἰ ἐγὼ ταῦτ ἐποίουν; Ἐμγησϑη ταύτης 
ἐνγταῦϑα Πλάτων. 

70, 11. ἀδώνιδος κἤπους) ᾿Αδώνιδος κῆποι, ἐπὶ 
φῳ »)» ΝῊ , “ΕΝ Ν᾽ 9 ᾿ , 

τῶν ἀώρων, καὶ ὀλιγοχρονέων, καὶ μὴ ἐῤῥιζωμένων. 
[ “Ὁ Ἃ Ι ᾿ 

Ἐμνήσϑη δὲ αὐτῆς καὶ Εὐριπίδης Μελανίππη, καὶ 
ὁνταῦϑα Πλάτων. 

75, 6. Κοινὰ γὰρ] Κοινὰ τὰ φίλων, ἐπὲ τῶν εὐ- 
μεταδότων. φασὲ δὲ λεχϑῆναι πρῶτον τὴν παροι- 
μίαν περὺ τὴν μεγάλην “Ελλάδα, καϑ᾽ οὖς χρόνους ὃ 
Πυϑαγόρας ἔπειϑε τοὺς αὐτοῦ κατοικοῦντας ἀδια- 
γέμητα πάντα κεκχτῆσϑαι. φησὶ γοῦν ὃ ϊΐμαιος ἐν 
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τῇ ιὲ οὕτω" προσιόντων δ᾽ οὖν οὕτῶ τῶν νεωτέρων, 
καὶ βουλομένων συνδιατρίβειν, οὐκ εὐθὺς συγνεχώρη- 

σεν, ἄλλ᾿ ἕφη δεῖν καὶ τὰς οὐσίας κοινὰς εἶναι τῶν 

ἐντυγχανόντων. εἶτα μετὰ πολλά φησι" καὶ δ ἐκεί- 

γοὺυς πρῶτον ῥηθῆναι κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν, ὅτι κοινὰ 

τὸ τῶν φίλων. ᾿Εμνήσϑη δὲ ταύτης καὶ “ριστοτέ- 

λης ἐν τῷ 9'΄ τῶν ᾿Ηϑικῶν. Κλέαρχος δὲ φησιν, 

ὑπὸ Χαλκιδέων τῶν ἐν Εὐβοίᾳ πεμῳφϑῆναι δῶρα εἰς 
“ελφοὺς ᾿Δπόλλωνι καὶ ᾿Αρτέμιδι" τῶν δὲ Ζελφῶν 
μαντευομένων, εἰ ἐξ ἴσης τὴν ἀνάϑεσιν ποιήσωνται, 
ὄφηνεν ὁ ϑεὸς, κοινὰ τὰ τῶν φίλων. καὶ ένανδρος 
ἐν Αδελφοῖς 8'. 

ΕΙΣΡΤΟΝ ΜΕΙΖΟΝΑ 1 ΠΠῚ14Ν. 

70, 8. Ἦλις] Ἦλις, πόλις Πελοποννήσου πρὸς 

τῇ Ολυμπίᾳ, ἀπέχουσα Πίσης τριακοσίους στα- 
δίους. 

70, 9. «Ζακεδαίμονα] Πόλις καὶ αὕτη Πελοπον- 
νήσου, πρότερον Σπαρτὴ προσαγορευομένη. 

78, ὅ. “:εοντίνων) “Ζεοντῖνοι, πόλις Σικελίας. 

78, 3. Κέῳ] Κέως, νῆσος, ἢ καὶ ἹΜεροπὶς ἐκα- 
λεῖτο. : 

87, 2. Αὐτὸ δείξει) Αὐτὸ δείξει, ἐπὶ τῶν ἂπι- 
στούντων τὶ μὴ γίνεσϑαι. Μέμνηται δ᾽ αὐτῆς καὺ 
ἸΚρατῖνος ἐν ]Πυλαίᾳ, καὶ Πλάτων ἐν Θεαιτήτῳ, καὶ 
ἐνταῦϑα. καὶ ἔστιν, ὃ τὸν ποταμὸν καϑηγούμενος, 

καὴὺ τὸν πόρον ζητῶν, αὐτὸ δείξει. Τῶν γὰρ παροι- 

μιῶν, αἵ μὲν καϑ' αὑτὰς λέγονται, αἵ δὲ ἐπὶ λόγων» 
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ϑαφηνίζονται. ηέμνηται δὲ αὐτῆς καὶ “Σοφοκλῆς ἐν 

«“ἡημνέαις οὕτως" 

Ταχὺ δ᾽ αὐτὸ δείξει τϑῦργον, ὡς ἐγὼ, σαφῶς. 

89, 29. Τωϑάσεται] σκώφει, λοιδορήσει, χλευά- 

ὅει. 

90, 94. “Ετνου] ἼΕτνος, εἶδος ὀσπρίου, δ᾽ τινες 
καλοῦσι πιυσάριον. Τορύνη δὲ, τὸ ταρακτήριον. 

θ90;329. “Μέρμερος͵ φροντίδος ἄξιος, ἢ χαλεπός. 
92, 28. ᾿Εφικέσθαι) καταλαβεῖν. 
93, 24. Τεγωνεῖν} μέγα φϑέγγεσϑα!, 
94, 10. αάλλ᾽ ἐς ΜΙακαρίαν) ᾿Ηρακλεούς ϑυγά- 

τήρ, ͵ὮῈᾶακαρία τοὔνομα, ἣν λόγος, κατὰ τὴν Εὐρὺ- 
σϑέως ἐπὶ τὴς 4ἀ'ϑήνας στρατείαν, αὐτοκέλευστον 
δαυτὴν ὑπὲρ τῆς πόλεως εἰς σφαγὴν ἐπιδοῦναι. Τοὺς 
οὖν ᾿᾿ϑηναδανς κατιὶ τιμὴν τῆς παιδὸς, βάλλοντας 
αὐτὴν ἄνϑεσι καὶ στεφάνοις, παρακελεύεσθαι τοῖς 

ἄλλοις" βάλλ εἰς Μακαρίαν. ὡς τὴν παροιμίαν 

παρελϑεῖν καὶ ἐπὶ τῶν ποθ υμονμεῆων τι. αὖϑις 

δὲ καταχρηστικῶς καὶ ἐπὲ πάσης ἀφοσιώσεως. Ζοῦ- 
δι δὲ φηδι», ὅτι αὕτη τὴν πυρὰν τοῦ πατρὸς κατέ- 
θβεσε, καὶ ἐξ ἐκείνου παρὰ Μακεδόσι νενόμισται, τὰς 
ϑυγατέρας τῶν κηδευομένων, οἷς ἂν ὦσι παῖδες, τὸ 
αὐτὸ πράττειν ἐπὶ τοῖς πατράσιν. 

97, 52. Ὦ, μὴ μέγα] 4 περισπασϑὲν δηλοῖ εἶἴϑε. 
Καλλίμαχος. 

Ἦ πάντως ἵνα γῆρας. 

καὶ τὸ ὦ κλητικόν. Ὅμηρος " 

“4 δειλοὶ, τί κακῶν, 
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σημαΐνει δὲ καὶ τὸ πολὺ, καὶ μέγα, ὅταρ᾽ Ἀρχιλόχῳ" 
ἮὮ ξἔαχδ᾽ εἴς τε ταύρους. 

τό, τε ἐν ἴσῳ τῷ ναὶ, καὶ εἶϑε. καὶ ἔτι σχετλιαστε- 
κὸν ἄντὲ τοῦ φεῦ ἐπιῤῥήματος, ὡς ἐνταῦϑα. βρα- 

᾿ ἰσὲ ς 

χέως δὲ καὶ δασέως τὸ ἅτινα, ὡς παρ᾽ Ἱπποκράτει. 
᾿ ᾿ ’ 2 3 ῃ εὶς ω- 

παρὰ δὲ ΔΦημοκρίτῳ, ἴδια. παρ᾽ “Ομήρῳ τὰ ἑαυτοῦ " 
[4] ἢ “) 

“1 πρὸς δώμαϑ' ἕκαστος. 
δ 5 Ἃ Ὁ [Ὰ ’ ε 3 39 ἢ 8 

καὶ ἀντὶ τοῦ ὧν τέτακται, ὡς παρ ΕΕὐριπέδη ἐν 
ἸΙηδείκ 

Π 5. α - 3 εἱ «- 

Πράξαο ἃ μέλλω, καὶ τυχοῦσ᾽ ἃ βούλομαι; 
καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ" 

[2} ᾿ 

Αἰτεῖς ἃ τεύξῃ. 

εἰ δὲ ψιλωθείη περισπασϑὲν, τὸ νῦν σημυαΐνεν; ὡς 
» τῷ 3 Ὁ ν Υ 

ἐν Πύκλου, τοῦ χρησμολόγου, ποιήμασι. βραχέως 
᾿ “α΄ ., ’ δὲ καὶ ψιλῶς σημαῖνει ἀπόφασιν ἀρνητικήν. 
θ8, 1. μέλει] ἀντὶ τοῦ, τοιγαροῦν, συλλογιστι- 

χοῦ συνδέσμου. 
107, 1. Διανεκῆ) διαπαντός. οὕτω καὶ Ζ]ι0γε- 

γιανός. 
3 4 107, 8. Οὐχ οἱα] Παροιμία, ἐπὲ τῶν λεγομένων, 

ἢ πραττομένων κατὰ δύναμιν, ὕφ᾽ ἑκάστου λεγομέ- 
ΓΈΛΩΝΑ ΚΑ Τα, 3 τ ᾿ ἢ 5η,,ῺΛ23΄:- ᾿ 

γη" Τὰ ἡμέτερα, οὐχ οἷα βοὐλεταὶΐ τις, ἀλλ᾽ οἱα δὺ- 
γατσι. 

113, 38, Χαλεπὰ τὰ καλὰ] Περίανδρος, ὅ Κο- 
ρινϑίων δυνάστης, κατ ἀρχὰς δημοτικὸς ὧν, ὕστε- 

5 ι Υ̓͂ ἱ ᾿- - ᾽᾿ Ὁ 

ρον εἰς τὸ τύραννος εἶνχν μετῆλθε. Τοῦτο ΖΖυττο- 

κὸν ἀκούσαντα, τότε Μιτυληναίων δυναστεύοντα, 

καὶ δείσαντα περὶ τῆς ἑαυτοῦ γνώμης, καϑίσαν τε 
ἐπὶ τὸν θωμὸν ἱκέτην, καὶ ἀπολυϑῆναι τῆς ἀρχῆς 
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χξιοῦν. Τῶν δὲ ἸΠιτυληναίων πυνϑανομένων τὴν 
ΠῚ γ » » ᾿ Π ς ᾿ ΕῚ ᾿ 

αἰτίαν, εὐπεὶν τὸν Πιττακὸν, ὡς χαλεπὸν, ἐσϑλὸν 
3, ο-ἷὉ , Υ͂ ΝῚ »- ᾿ 

ἔμμεναι. τοῦτο δὲ μαϑόντα Σόλωνα, εἰπεῖν, χαλεπὰ 
᾿ Υ͂ ΕἸ - 2 Ἢ " Ξ 

τὰ καλά" καὶ ἐντεῦϑεν εἰς παροιμέαν ἐλϑεῖν. Οἱ δὲ 
ἧἥ οἶδ αν Ἐ-. ’ 1 9 Υ ἌΘΑΝν ᾿ 

ἐπὶ τοῦ ἀδυνάτου τὸ Χαλεπὸν ἀκούουσιν" ἐπὲ πάν»- 
1 7 3 5 

τῶν γὰρ γενέσθαι ἀγαϑὸν, ἀδύνατον. 

ΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΜΖΗΝ ὅ΄. 
129. Ζἴωνι} “ων, ὃ Συρακούσιος, Ἱππαρίνου 

μὲν υἱὸς ἦν, ἀγεψιαδοῦς δὲ “]Π΄ηονυσίου τοῦ προτέρου, 

κατὰ δὲ οἰκειότητα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ ᾿“Ἱριστομάχης 
3 3 Ν Δ ι ἀδελφὸς, εὐφυΐᾳ δὲ καὶ μεγαλοψυχίᾳ καὶ φιλοτιμέᾳ 

᾿ -Ὁ ᾽ 2) ες “- ᾽ 

διαφέρων τοῦ γενέσϑαι τινὸς ἄξιος. ππαρῖνος γὰρ 

παέδων ὄντων αὐτῷ τῶν παρὰ Δίωνα, τριῶν μὲν 
υἱῶν, τριῶν δὲ ϑυγατέρων, τελευτῶν τὸν βέον, ἐπί- 

τρόπον Ζιονύσιον κατέστησεν, οἰκεῖον ὄντα, καὶ τὰς 
»ο“ο2 ᾿ " Ὡ γυναῖκας ἅμα καὶ τὸς κόρας διέϑηκε γῆμαι, ᾿Ἰριστο- 

μάχην μὲν τὴν πρεσβυτάτην, αὐτὸν, τὰς δὲ λοιπὰς 
- 3 -Ὁἷ 2 μῸ -Ὁ Π Ν ᾽ 

τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ δοῦναι, “Ζεπτίνῃ τε καὶ Θεαρί- 
ει! ᾿ - 

δῃ. καὶ οὕτω γέγονε τελευτησάσης τῆς “οκρέδος 
3 -- 2 - ΕῚ ἢ 2. ὦ ! ς 

αὐτοῦ γυναικὸς, ἐξ ης ἐγεγόνει αὐτῷ Ζιογύσιος ὃ 
2 

γεώτερος, ὁμώνυμος αὐτῷ υἱός. 

ἘΣ ἘΠΙΣΥΌΟΜΗΝζ, 
138, 21. ᾿Επιτηδεύων δύναιτο] Εἰ μὲν τὸ “1ὑ- 

γναιτο συνυπακουόμενον λήψῃ, ὡς ἀπαρέμφατα προ- 
περισπασϑήσονταν τό, τε ἡϊελλῆσαι, καὶ τὸ ᾿Ηρεμῆ- 
σαι" εἰ δὲ καϑ᾽ αὑτὰ ταῦτα ἐκδέξη, ὡς εὐκτικὰ πα- 
φοξυγϑήσεται.. Ἷ 
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149, 9, Γεγονότε φίλω] ᾿Εν ἄλλῳ βιβλίῳ λείπει 
τὸ φίλω. 

΄ 3 φ 154, 20. ᾿ΕΒπιστολὴ] ἐντολὴ, ἐπίσκηψὶς. 
160, 29. “ληϑὲς ἐστιν. ὧν ἕν μὲ» Εν ἄλλῳ" 

ἀληϑῶς ἐστιν ὄν" ἕν μὲν. 
3 7 16 ;, 8. Ὃ «υγκεὺς] “Χ4 ὑγκέα, φασὶ, τὸν φαρέως 

καὶ ᾿Ιρήνης, οὕτω γενέσθαι ὁξ “υδερκῆ, ὦ ὡς καὶ τὰ ὑπὸ 
γῆν βλέπειν. ἀφ᾽ οὗ καὶ ἡ παροιμέα. 

164, 91. Τιτὼ Ζεὺς ) ̓Π λέξις ἐπιχωριάζοντός ἐςιν 
᾿ γδὺ ὑδὺ -,Ν,᾽κἦν - Ἐὰν ἢ ᾿ Ν ᾿ 
ἀντὶ τοῦ ἴστω, τῇ Βοιωτίᾳ διαλέκτῳ, ἐπὶ ϑαύματος 

3 ᾿ [4 Ξ . 

εἰλημμένη, ἧς καὶ ἐν τῷ Φαΐδωνι μέμνηται ὑπὸ Κέ- 
τὰν: εἰρημένης. 

198,).24. Περὲ τὴν Σκύλλαν) Σκύλλα λέγεται ἢ 
᾿Ὶ 

δι ἐναντίων ἀνέμων συχνὴ καὶ πολυκύμων τῶν τῆς 
ϑαλάττης ῥευμάτων οὕμπτωσις, κατ ἀκρωτὴήριά τι-- 

γα ἐπιπολὺ διήκοριτα τῶν μεγίστων πελάγων )ιγνο- 
μένη, φοβερά τε, καὶ πολύμορφος, φωνὴν τε ἀφιεὶς 
σα οἱα ἀβνηνήθενι γεογνώμι ἐξ οῦ καὶ τοὔνομα εἸλη- 

«! ε 

φεν οἵα γίνεται ἡ περὲ τὸν κατιὺ Σικελίαν πορϑμόν. 
σΙ ᾿ ς 2 5 ͵ , Υ͂ ᾿ 

Χάρυβδις δὲ, ἡ ἀναπινομένη ϑάλασσα περί τε τὸν 
3 ᾿ ᾿ . Ν Ἧ᾽, ὦ ἐπ Ἁ Γ 

δίρημένον πορϑμὸν, καὶ περὲ τὰ Γάδειρα, καὶ πάλιν 
 ΦῈ Ν Υ ) { ᾿ δ ἧς [ο νι «ς ᾿ Ἃ ὁχγδαίως ἐπαναστρεφουσα ἡ τῆς ἡμέρας τρῖς συ- 

»Σἢ5Ὁ Ζ) 2 ᾽ , : , 

σπῶσα τὸ ὕδωρ, πάλιν ἄνγει. εἴρηται δὲ παρὰ τὸ 
’ ς  υ τ») ϑ « -Ὁ είς χάος ῥοιβδεῖν, ὁ ἐστιν ἀναῤῥοφεῖν. 

», - 7 ᾿ 

460. ζῶ, ἀναμετρήσαιμι)] διαπεράσαιμι. 

“6.7. 1: ᾿Εδυσχέραινον μὲν ὑμμα: Ἂν ἄλλῳ λεέπες 

τὸ ὅλως. 3 

168, 18. Χρείη] δέοι. 
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ΕΙΣ ἘΠΙΣΤΟΜΗ͂Ν ηἰ. 
177, 17. Φοινίχων, ἢ Ὀπικῶν} Φοίνικες ἀπὸ 

Φοινίκης τῆς χώρας. αὕτη δὲ ἀπὸ Φοίνικος, τοῦ 

Ἀγήνορος καὶ Μῆερόπης, τῆς Νείλου. ᾿᾽Οπικοὶ δὲ, 
ἔθνος. ᾿Ιταλίας. 

177, 20. Τέμνειν φάρμακον] πείϑειν, τιμᾷν, ἡ- 
γεῖσθαι, ὡς οἶμαι, νῦν. 

ἘΙΣΈΠΙΣΤΟΛΗΝ ιγ'. 

488, 98. Τύρτα] ὁ καρπὸς τῆς μυρσίνης. 
,τ“ Ὁ ε 

191, 18. Τῶν ἀμοργένων} Ἡμοργὶς κυρίως ἡ λὲ- 
νοκαλάμη, ἐξ ἧς γένεται ἐνδύματα μόργινα, ἢ 4- αλαμη, ἐξ ἧς γε» ματα μορ μι ἢ 

«ς ᾿ , 

- μοργίδια λεγόμενα. οἵ δὲ, τὰ παραπλήσια βύσσῳ. 
ΙΝ δὲ 24 ΩΝ ἘΠ. Ἑ - λ ᾿ ς .. 4. Ἢ 

ἔστι δὲ μοργὶς καὶ ἡ τοῦ ἐλαίου ὑποστάϑμη, καὶ ἢ 

τρὺξ τοῦ οἴνου. 
ΔΘ τὰ Βασιλέως τῶν Περσῶν δηλαδή. 

ΕΙΣ ΤῸΝ Ἁ4ΞΙΟΧΟΝ. 

05, 1. Κυνόσαργες) Τύπος ἐστὶ» ἐν τῇ “ττικῇ 
Κυνόσαργες καλούμενος, ἐν ᾧ τοὺς νόϑοις τῶν παΐί- 

δων ἕταττον. ὠνομάσθη δὲ οὕτως ἀπὸ κυνὸς ἀρ- 
γοῦ, τουτέστι, λευκοῦ, ἢ ταχέος. καὶ γὰρ ᾿Πρακλεῖ 

ϑύοντας κύνα τοιοῦτον, ἁρπάσαντα τοῦ ϑυομένου 
τὰ μηοία, αὐτοῦ καϑεῖναι, καὶ ἐπερωτήσαντας τοὺς 

ϑεοὺς, ποῦ “Πρακλέους ἱδρῦσαι ἱερὸν, λαβεῖν χρη- 
σμὸ», ἐν ἐκείνῳ τῷ τότῳ" ἐξ οὗ καὶ τοὺς νύξους 
ἐχεῖ συντελεῖν, ὅτι καὶ Ηρακλὴς νόϑος ὧν 4ιὸς υἱός" 
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᾿Δμφιτρύωνος γὰρ γνήσιος ἦν" ἴσα ϑεοῖς ἐτιμήθη. 
λαμβάνεται δὲ καὶ εἰς παροιμίαν ἐπὶ ὕβρει καὶ ἀρᾷ. 
οἷον, ἴϑ᾽ εἰς Κυνόσαργες. 

᾿ 190, ὃ. Καλλιῤῥόη») Καλλιῤῥόη, κρήνη ἐν τῇ 
Αττικῇ). 

1906, 1. Ιορμολυττομέγους} ἸΠορμολύκειά φασι 
τὰ τῶν ὑποχριτῶν πρόσωπα, ἅ Ζωριεῖς Γόργεια κα- 

λοῦσιν. ἐντεῦϑεν καὶ τὸ ἐχφοβῆσαι, ἸΠορμολύξα- 
σθαι, χαὶ Πορμολυττομέγους, τοὺς ἐκφοβοῦντας 

λέγουσι. 
196, 2. ᾽᾿Επιτωϑ ἀζων] ἐπιλοιδορούμεγος, ἢ ἐπεμ- 

βαίνων, ἢ γλευάζων, ὡς νῦν, ἢ καυχώμενος. 
190, 13. «Συνειλεγμένον τὰς ἁφὰς] συνηγμένον 

τὰς πληγάς. 

196, 27. Ἡονονουχὶ] σχεδὸν, ἐγγύς. 
197, 7. Εὐλὸς καὶ κνώδαλα] ὐλαΐ εἶσιν, οἵ ἐν 

τοῖς τραύμασιν ἐγγινόμενοι σκώληκες. Κανώδαλα δὲ 
κυρίως, τὰ ϑαλάττια ϑηρία. κινώϑαλα γάρ ἔστι τὰ 

ἐν τῇ ἁλὶ κινούμενα. “Ὅμηρος δὲ καὶ ἐπὶ χερσαέου 

φησί" 
Κνώδαλον ὅτι φύγησι, καὶ ἴχνεσι γὰρ ὀπηδεῖ. 

πλὴν Κνώδαλον, μικρὸν ζῶον τὸ ϑαλάττιον καὶ τὸ 

χερσαῖον. | 
198, 4. ᾿Οριγγωμένη] ὀρεγομένη. 
198, 20. Μμαρὰ ἀκαρῆ] ἀντὶ τοῦ, παρὰ βραχὺ, 

παρὰ ὀξὺ, ὃ οὐχ οἷόν τε κεῖραι. 

199, 91. Δὶς παῖδες οἵ γέροντες] ἐπὶ τῶν πρὸς 

τῷ γήρᾳ εὐηϑεστέρων εἶναι δοκούντων. 
201, ὅ. Ποππυσϑείη] κολακξευϑείη, ἐκ μεταφο- 
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Ἁ ρᾶς τῶν ἐπὶ τοῖς ἵπποῖς ποππυσμάτων ἐν τῷ δαμά- 
ζεσϑαι. 

201, 13. ̓ Εγκαϑέτους] ἐνεδρευτὰς, δολίους, κα- 
τασκύπους. 

Χ29.,. 15. Κατεχειροτόνησαν κατεψηφίσαντο. ἥ 
Καταχειροτονία ἐγένετο οὕτως" ἔλεγεν ὃ κηρὺξ οἷον, 
ὅτῳ Ππειδίας δολεῖ ἀδικεῖν, ἀράτω τὴν χεῖρα. εἶτα 
οὗ ϑέλοντες ἐξέτεινον τὰς χεῖρας. καὶ ἐκαλεῖτο τοῦτο 

πρόνὸν Καταχειροτονία. εἶτα πάλιν δεύτερον ἔλεγεν 
ὅ αὐτὸς κῆρυξ ὅτῳ μὴ δοκεῖ ἀδικεῖν Πειδίας, ἀρά- 
τὼ τὴν χεῖρα. καὶ ἐξέτεινον τινές. καὶ ἐκαλεῖτο ᾿4- 
ποχειροτονία. καὶ λοιπὸν ἠρίϑμει πάσας τὸς χεῖρας 
ὄ κῆρυξ, τῶν τε προτέρων καὶ Καταχειροτονούντων, 
τῶν τὲ ὑστέρων καὶ ᾿ποχειροτονούντων. καὶ ὅσων 
ἂν ἦσαν πλείους, ἐκείνων καὶ ἣ γνώμη ἐκράτε!. 

201, 28. Συγκλύδωνος ὄχλου] ἐπιμίκτον, ἐπη- 
ἀύτου. 

202, 21. Καϑικέσθαι] καϑάψασϑαι. 
204, 9. Οἱ δύο ϑεοὶ) ᾿“πόλλων καὶ Ἄρτεμις: 
20ὅ, 10. ““γιστείας] ἁγιωσύνας, καϑαρότητας, 

λατρείας. 

λυ Ὁ ὅς Γεννήτῃ] ᾿Δριστοτέλης φησὶ, τοῦ ὅλον 
πλήϑους διηρημένου ᾿Αϑήνησιν εἴς τὲ τοὺς γεωρχοὺς 
καὶ τοὺς δημιουργοὺς, φυλὰς αὐτῶν εἶναι τέοσαρας, 

τῶν δὲ φυλῶν ἑκάστης μοίρας εἶναι τρεῖς, ἃς τριτ- 

τύας τε καλοῦσι καὶ φρατρίας, ἑκάστης δὲ τούτων 
τριάκοντα εἶναι γένη, τὸ δὲ γένος ἐκ τριάκοντα ἕκα- 
στον ἀνδρῶν συνιστάναι. τούτους δὴ τοὺς εἰς τὸ. 

γένη τεταγμένους Τενγνήτας καλοῦσι. 



“05 ΒΟΒΟΤΙΑ 

205, 15. ᾿Ελευσινίως “]ήμητρος, διὰ τῶν αὐτῆς 

τελετῶν. 

20ῦ, 15. ᾿Εναύσασϑαι] μεταλαβεῖν. 

ΕΙΣ. ΑΜΨΟΤΓΤΟΙ͂Ν ΣΕΙΡΙ 5ΤΚΑΣΖΟΥ͂. 

209, 24. ολλὰ ψεύδονται ἀοιεδοὴὴ Π]αροιμία, 

ὅτι πολλὰ ψεύδονται ἀοιδοὶ, ἐπὲ τῶν κέρδους ἕνεκα 
καὶ ψυχαγωγέας ψευδῆ λεγόντων, φασὶ γὰρ, τοὺς 
ποιητὰς πάλαι λέγοντας τἀληϑῆ, ἄϑλων ὕστερον αὐ- 

τοὶς ἐν τοῖς ἀγῶσι τιθεμένων, ψευδῆ καὶ πεπλασμὼ- 
γα λέγειν ατρεῖσϑαι, ἵνα διὰ τούτων ψυχαγωγοῦντες 

τοὺς ἀκροωμένους, τῶν ἄϑλων τυγχάνωσιν. ᾿Εμνή:- 

σϑὴ ταύτης καὶ “ τλόχορος ἐν ᾿Ατϑίδος α΄, καὶ Σό- 

λων ᾿Ελεγείαις, καὶ λάτων ἐνταῦϑα. 

ἜἘ1[ Ἔ 5 ΤῸΝ ΣΙΊΣΨΡΌΟΟΝΝ, 

280, 10. Φαρσαλίοις] Φάρσαλα, πόλις Θεσσαν 

λίας, ἣς οἵ πολῖται, Φαρσάλιοι. ἐκ ταὗτης, φασὶν, 
“χιλλέα, τὸν Θετιδος, γενέσϑαι, 

2.4, 12. ἀντὶ τοῦ ἀρα ἀπορηματικοῦ. 
255, 10. ᾿ΜΙεπαρσιολέσχας] “Ζιαφέρει ἡπέτέρρα 

Μεταροίων, ἢ τὰ μὲν Μετεωρα ἐν οὐρανῷ καὶ αἰϑό- 
οι ἐστὸν, ὡς ἥλιος, καὶ τὰ λοιπὰ, καὶ οὐρανὸς, καὶ 

αἰϑήρ. Μετάρσια δὲ, τὰ μεταξὺ τοῦ αἰϑέρος καὶ 
γῆς ἐν ἀέρι συνιστάμενα, ὡς ἄνεμοι, νεφέλαι, ὁμ- 
βοοι, ἀστραπικὶ, βρονταὶ, κομῆται, δοκέδες, πώγω- 

γες, λαμπάδις, ἴριδες, ἅλωες, διάττοντες, δυμοὶ, ὁ ὑ τιν 
ἄες. καὶ τὰ τοιαῦτα. 

239, 27. μάντα κάλων ἐφέντες ἐντείναντες, ἂ 
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ἀινήσαντες. Παροιμία, ἐπὶ τῶν πάσῃ προϑυμίᾳ χρω- 
μένων. Παρῆκται δὲ ἀπὸ τῶν τὰ σχοινία, ἢ τὼ ἀρ- 
μένα χαλώντων νκχυτῶιν. 

385, 8. Αὐτοσχεδιάζοντες] αὐτομάτως, ἢ συντόν» 
μὼς τι ποιοῦντες. 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΡΥΞΙΑΝ. 

58. 2. Διὸς ἐλευϑερίου) Τὸν Μῆδον ἐκφυγόν- 
φες “Ιϑηναῖοι, ἱδρύσαντο τὸν ᾿Ελευϑέριον Δία. τοῦ- 
τον δὲ ἔνιοι καὶ Σωτῆρά φασι. τιμᾶται δὲ ᾿Ελευϑ ἐ- 
ριος Ζεὺς καὶ ἔν Συρακούσαις, καὶ Ταραντέγοις, καὶ 

Πλαταιαῖς, καὶ Καρίᾳ. 

᾿ 298, 10. Μεγαρόϑεν) Μέγαρα, πόλις περὶ τὸν 
πὐτμύνς ἀνα μέσον δἶε| αἸογνησόν, καὶ τῆς. “«{ττι- 

κῆς, καὶ Βοιωτίας. καὶ πόλις ὁμώνυμος ταύτῃ ἐν» 

Σικελίᾳ, περὶ ἣς νῦν ψη σι. 
247, Ὁ. Κεῖος δ ὦ ἀπὸ τῆς Κέω. ἔστι δὲ Κίος, πό- 

λις Μυσίας, ἐξ ἧς οὗτος. 

248,4. ᾿ἀνϑρώπου ἔργον εἶναι τουτέστι τὸ πρώ- 
γματα ἀγαϑὰ ποιεῖν. 

259, 8. Σισὐραν)] Ερατοσϑένης Σισύραν φησὶ ςἐ- 
γαστρον ἐξ αἰγείων δερμάτων τετριχωμένων. Σισύρ- 
γαν δὲ, τὸ ἕκ τῶν κωδίων ὑαπτόμενον ἀμπεχόνιον, 
ὃ γούνναν φασίν. 

259, “4᾽ϑὸν ἑψῆσαι Παροιμέα, ἐπὶ τῶν ἐπίιχει- 
ρούντων ἀδυνάτοις. 









ῬΑ Α2 279 .Α2 1818 ν.8 μς 

δ 1 ΟΡΟγὰ Εδ: 
ςτογθοῖγρᾶ. -- 




